
        Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  
Nr. ... din  .02.2021 

  

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SABIPLAST 
SRL pentru LIDL ROMANIA SCS, cu sediul în jud.Brasov, mun.Brasov, str.Neagoie 
Basarab, nr.10, înregistrată la APM Brașov cu 9537 din 18.06.2020, în baza: 
▪ Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului; 
▪ Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu 
cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

ș i ca urmare a completări lor depuse la dosar cu nr. 19730/18.12.2020, 
nr.19927/22.12.2020, nr.468/07.01.2021, nr.732/12.01.2021, nr.1316/22.01.2021, 
nr.11803/02.02.2021 si nr.1888/03.02.2021, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei 
Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.01.2021, că proiectul „Obtinerea autorizatiei 
de construire pentru: 1. Centru comercial, gospodarie apa, amplasare post trafo, 
imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicetare, 
bransamente utilitati, organizare de santier; 2. Amenajare sens giratoriu”, propus a se 
realiza in judetul Brasov, mun.Sacele, str.Campului, nr.97, conform certificatului de 
urbanism nr. 210 din 20.05.2020, eliberat de Primaria Municipiului Sacele, nu se supune 
evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se 
supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.    

    Justificarea prezentei decizii: 
I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii 

impactului asupra mediului sunt următoarele:  
proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2 pct. 10 lit.b) proiecte de 
dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcărilor auto; 

a) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât 
depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare; 

b) lipsa observațiilor din partea publicului interesat; 
c) în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii 

impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a 
constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ 
asupra mediului, din următoarele considerente:   

  1. Caracteristicile proiectului: 
 a) dimensiunea și conceptia întregului proiect: 
Situatia existenta: 
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Terenul in suprafata de 8664 mp, identificat prin CF 116077, este situate in intravilanul 
municipiului Sacele, are categoria de folosinta de “curti constructii”, cu folosinta actuala 
“corp locuinta, hala reparatii, atelier mechanic, CT, magazii si teren”, iar destinatia “zona 
comert si servicii”, reglementata prin PUZ “Construire magazine de retail si hale de 
productie si depozitare, str.Campului nr.97, proiect nr.390.03.19 aprobat prin HCL 124 din 
30.04.2020. 
Situaţia propusa: 

1.Construirea unui imobil cu functiunea de centru comercial, gospodarie de apa, 
imprejmuire teren, racordare la utilitati, amenajare parcare, amenjare acces, amplasare 
mijloace publicitare si organizare de santier. 

- Suprafata teren: S= 8664 mp; 
- Suprafata centru comercial: S= 2221, 15 mp; 
- Suprafata spatiu verde: S= 1319,10 mp; 
- Numar parcari propuse: 136 locuri; 
Organizarea functionala este urmatoarea: 

Nr. Spatiu ( mp)

1 Windfang 32,74

2 Spatiu vanzare 1326,87

3 Grup sanitar client 4,15

4 Spatiu pregatire coacere 67,24

5.1 Depozit livrare de dimineata 177,96

5.2 Depozit 171,83

6 Camera frigorifica congelate 53,22

7 Hol 41,29

8 Birou supraveghere 4,34

9 Camera personal 21,30

10 Birou 10,83

11 Vestiare 13,62

12.1 Grup sanitar personal F 3,03

12.2 Grup sanitar personal B 3,03

13 Echipamente IT 11

14.1 Camera tablouri electrice 7,82

14.2 Camera tablouri electrice 12,07

15 Camera reciclare 68,65

16 Trezorerie 9,73

17 Rezerva hidranti interior 16,53
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Împrejmuirea va fi parțială, pe limita de proprietate și va fi opacă: 
Împrejmuire cu panouri din tablă(opacă): Se va realiza pe o lungime totală de 189,00 

m și cu înălțimea de 2,07 m. Panourile din tablă cutată galvanizată vor fi prinse, prin 
intermediul unor stâlpi metalici, de un soclu de beton de 15 cm înălțime față de cota 
terenului amenajat. 

Panouri publicitare: 
Magazinul va fi anunţat prin mai multe semnale publicitare cu logo-ul magazinului 
amplasate astfel: 
a) pe frontoanele clădirii vor fi amplasate două casete luminoase, cu dimensiunea 

casetei de 2,50x2,50m, cu o suprafață totală de expunere de 2 buc x 2,50 m x 2,50 m= 
12,50 mp; 

b) în apropierea accesului și a standului de carucioare se va amplasa un panou 
publicitar – reclamă non-food cu dimensiunile: 1,54 x 1,30m: 2.00 mp; 

c) pe fațada principală a clădirii vor fi montate două panouri publicitare iluminate 
PP1 cu dimensiunea de expunere de 4,53 x 2,45 m: suprafața de totală expunere este de 2 
buc x 4,53 m x 2,45 m = 22,20 mp; 

d)  în imediata vecinătate a accesului auto, din calea de acces din partea de sud, din 
str. Câmpului, va fi amplasată ofirmă luminoasă Totem – OPTcu înălțimea de 6,00m, care 
susţine o casetă luminoasă cu față dublă (2,1 x 2,1 m). Sub această casetă luminoasă, vor 
fi expuse alte afișe publicitare.Suprafața totală deexpunere este de 1 x 2 x 2,10 x 2,70m 
=11,34 mp; 

e) in coltul de sud-est al amplasamentului va fi amplasat un obiect publicitar tip 
UNIPOL cu inaltimea de 25 m, cu 3 fete de expunere de 4,68x4,68 și suprafață totală de 
expunere de 3x4,68x4,68= 65.71 mp; 

f) în partea de sud a amplasamentului va fi amplasat un obiect publicitar PP2 cu 
înălțimea de 5,30 m cu 2 fețe (4 m x 4 m), cu o suprafață totală de expunere de 2 buc x 4 
m x 4 m = 32 mp. 

Suprafața totală de expunere semnale / afișe publicitare 145,75 mp. 

2.Amenajare sens giratoriu  
Se va amenaja un sens giratoriu la km 187+170 al DN1A, respective la intersectia 

DN1A cu str.Armata Romana, giratie care va asigura si accesul la spatiul comercial. 
Centru comercial se va amplasa la distanta de minim 41,98 m fata de marginea 

partii carosabile. 
  Accesul principal in/din drumul national DN1A (str.Campului) se realizeaza din 
intersectia giratorie prin aleea principal cu latimea partii carosabile de 6 m, numai pentru 
intrare, iar iesirea de la magazinul LIDL se realizeaza prin str.Agronomiei, numai pentru 
relatii de dreapta, relatia de stanga fiind posibila a se efectua in giratia proiectata. 
 Accesul secundar necesar pentru aprovizionare se realizeaza tot prin strada 
Agronomiei, strada existent ce se va moderniza, aceasta fiind racordata la drumul national 
prin racordare circular cu raze de 12 m, numai pentru relatia de dreapta. 
 Pentru asigurarea continuitatii traficului pe zona giratiei se va amenaja un trotuar pe 
partea stanga a drumului si o trecere de pietoni pe drumul national. 

                                                    TOTAL 2056, 25
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Instalatii de apa si canalizare:  
Alimentarea cu apa a investitiei se va realiza prin bransarea la reteaua de 

distributie apa existent pe strada Agronomiei, realizata din conducte PEHD De 110 mm. 
Bransamentul se va realiza cu conducte PEHD De 63 mm in lungime de 8 m. 
Reteaua de distributie apa din incinta va fi realizata din conducte PEHD De 40 mm. 

Ltotal= 105 m, ce va alimenta consumatorii din cladire cat si gospodaria de incendiu, formata 
din 3 rezervoare cu capacitatea cumulate de V= 3 m. De la rezerva intangibila, prin 
intermediul unei statii de pompare formata din 3 pompe (una activa, una de rezerva si o 
pompa pilot) cu urmatoarele caracteristici: pompa activa si cea de rezerva Q= 4,2 l/s H= 60 
mCA, pompa pilot Q= 1 l/s si H= 70 mCA se vor alimenta hidrantii interior, hidranti exterior 
si instalatia de sprinklere. 
Evacuarea apelor uzate menajere  
          Apele uzate menajere vor fi colectate printr-o retea de canalizare din PVC – KG Dn 
110 – 200 mm cu lungimea totala de L= 89 m si descarcate in reteua centralizata de 
canalizare Dn 250 mm existenta pe str Agronomiei. 

Apele pluviale  
            Evacurea apelor pluviale se va realiza prin urmatorul sistem: 
  Apele pluviale provenite de pe acoperisul constructiei vor fi colectate prin captatori de 
teresa si descarcate in reteaua interioara de canalizare pluviala pentru ape conventional 
curate, realizata din PVC – KG Dn 110 – 250 mm cu lungimea totala de L= 383 m si 
descarcate in bazin de retentive a apelor meteorice. 
  Apele pluviale provenite din zona parcarilor (136 locuri Qpl =28,71 l/s) vor colectate 
prin intermediul rigolelor, a gurilor, a gurilor de scurgere si printr-o retea de canalizare 
pluviala din conducte PVC – KG Dn 160 – 315 mm, cu lungimea totala L= 225 m, trecute 
printr-un separator de hidrocarburi petroliere tip ACO Oleopator cu capacitatea de Q= 65 l/s, 
si descarcate ub bazin de retentive ape meteorice. 
 Pentru stocarea temporara a “varfului de debit” se va realiza un bazin de retentive V= 
60 mc, ce va avea dimensiunile interioare 7,00 x 3,00 m, H= 5,03 mm de unde apele pluviale 
( conventional curate si pluviale epurate) sunt pompate prin electropompe (1a + 1r) Qp= 30 l/
s; Hp = 15 mCA in paraul Durbav; 
 Instalatii de epurare ape pluviale 
 Separator de hidrocarburi tip ACO Oleopater C NST NS65 cu trapa de namol 
integrate, cu urmatoarele caracteristici: 

- Obturator automat pentru blocarea evacuarii in caz de atingere a capacitatii 
maxime; 

- Capacitate de stocare hidrocarburi: 1674 l; 
- Capacitate de stocare namol: 1200 l; 
- Element de coalescenta demontabil (filtru), pentru retinerea particulelor fine de 

hidrocarburi si separarea acestora intr-un strat la suprafata separatorului; 
- Dispozitiv de prelevare probe integrat. 

Organizarea de șantier: 
Organizarea de șantier se va amplasa în zona esticăa amplasamentului, cu 

asigurarea utilităţilor necesare – energie electrică, apă potabilă, telefon. Accesul în șantier 
se va face din calea de acces adiacenta. 

În incinta organizării de șantier se vor amplasa următoarele: 
- baracă container cu destinaţia de post control și paza -1 bucată;  
- baracă container pentru diriginte de șantier și Securitatea și Sănătatea Muncii  -1 

bucată; 
- baraca container pentru personalul de executie - 1 bucată; 
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- baracă container cu destinaţia grup sanitar ecologic -1 bucată;  
- baracă container pentru materiale diverse -1 bucăti;  
- baracă container pentru unelte și accesorii -1 bucata;  
- zona depozitare deșeuri; 
- baracă container cu destinația de punct prim ajutor – 1 bucată; 
- platforma spălare vehicule. 
- post trafo (alimentare energie electrică); 
- punct alimentare apă; 
Branșamentele de apă și curent, provizorii pentru organizarea de șantier, se vor 

executa de la branșamentele existente din zonă.  
După terminarea lucrărilor de construcții se vor realiza lucrări de reabilitare ecologica și 
readucerea la starea inițială a zonelor ocupate de organizarea de șantier. 
La iesirile din santier vor fi prevazute instalatii de curatat rotile camioanelor. Nu vor fi 
afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public.   
b) cumularea cu alte proiecte existe și/sau aprobate – Obținerea autorizației de 
construire – subtraversare DN 1A pentru construire traseu canalizare pluvială și gură 
descărcare ape pluviale în pârâu Durbav” in, mun. Săcele, str. Câmpului nr. 97; 
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a 
biodiversitatii – nu este cazul; 
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile de orice natură vor fi 
stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;  
e) poluarea și alte efecte negative –  
AER: 
În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în 
generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in 
vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea 
in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu 
genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor 
incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in 
valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;  
APA: 
Indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate si conventional curate, deversate in 
acviferul freatic dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi petroliere se vor incadra 
in limitele maxim admise din tabelul de mai jos, conform prevederilor HG nr.188/2002 
modificat si completat cu HG nr. 352/2005-NTPA-001:  

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de 
asemenea, prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si 
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018. 

Categoria apei Indicatori de calitate Valoare maxima admisa

Ape pluviale epurate 
evacuate în parau 
necadastrat.

pH 6,5 - 8,5 mg/l

suspensii 35 mg/l

Substante extractibile cu 
solvenţi organici 20 mg/l

reziduu filtrabil la 105˚ C 1000 mg/l
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f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, 
inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu 
este cazul; 
g) riscurile pentru sănătatea umană – Nu este cazul. 

2. Amplasarea proiectelor:. 
a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor – 
Terenul este situat in intravilanul municipiului Sacele si are folosinta actuala « corp locuinta, 
hala reparatii, atelier mechanic, CT, magazii si teren avand categoria de folosinta curti 
constructii in suprafata de 8664, iar destinatia “zona comert si servicii”, reglementata prin 
PUZ “Construire magazine de retail si hale de productie si depozitare, str.Campului nr.97, 
proiect nr.390.03.19 aprobat prin HCL 124 din 30.04.2020, in conformitate cu C.U. nr.210 
din 20.05.2020 emis de Primaria Municipiului Sacele. 
b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale 
resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și 
subteranul acestuia – nu este cazul; 
c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala 
următoarelor zone: 

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul; 
ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;  
iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul; 
iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este 

cazul; 
v) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul; 
vi) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 

2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele 
prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national 
– Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform 
prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și 
marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul; 

vii) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de 
calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și 
relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este 
cazul; 

viii) zone cu densitate mare a populatiei –  nu este cazul; 
ix) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau 
arheologic – nu este cazul; 
3. Tipurile și caracteristicile impactului potential: 

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica si dimensiunea 
populatiei care poate fi afectata – nu este cazul; 
b) natura impactului - nu este cazul; 
c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul; 
d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus; 
e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin 
proiect ; 
f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe 
perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta. 
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: Nu este 
cazul;  
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h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul; 

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, 
sunt următoarele:  

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu 
modificarile și completarile ulterioare; 

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii 
impactului asupra corpurilor de apa: 

 - proiectul  intră sub incidenţa art. 48 si nu intra sub incidenta art. 54 din Legea apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. .. din ...., 
emis de emis de SGA Brasov. 

Masurile și condițiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de 
gospodărire a apelor nr..... din ....., emis de SGA Brasov: 

1. Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare, condiţiile 
din Certificatul de Urbanism emis de Primaria Municipiului Brasov. 

2. Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumã responsabilitatea exactitãţii datelor şi 
informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, 
cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodãrirea apelor – art. 9(6). 

3. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de 
suprafata, rigole stradale sau in stratul freatic prin puturi filtrante, atat pe perioada 
executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora. 

4. Nu se vor depozita şi/sau arunca deşeuri de orice fel pe malurile cursurilor de apa 
sau în albia acestora, atât peperioada executãrii construcţiilor, cat si dupa punerea 
in functiune a acestora; 

5. Orice modificare de soluţie faţã de cea avizatã duce la obţinerea unui nou aviz de 
gospodãrire a apelor, în caz contrar, avizul emis este considerat nul; 

6. La finalizarea lucrarilor beneficiarul este obligat sa prezinte la SGA Brasov 
documentatia tehnica de fundamentare, in vederea obtinerii Autorizatiei de 
Gospodarire a Apelor, conform Ordin MAP nr.891/2019. Documentatia tehnica 
va fi intocmita, conform legislatiei apelor in vigoare, de o firma atestata de 
MAP. 

7. Beneficiarul are obligatia, conform Legii Apelor 107/1996, sa anunte la SGA Brasov 
data inceperii lucrarilor, cu cel putin 10 zece zile inaintea inceperii acestora. 

Conditiile de realizare a proiectului: 
1) Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului; 
2) Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în 

vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile 
implicate şi proiectul înaintat spre avizare; 

3) Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de 
desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta 
aprobare de dezvoltare; 

4) Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a 
fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; 
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5) Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, 
etc. revine în totalitate titularului de proiect; 

6) Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu 
posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a 
bloca căile de acces pietonale și stradale; 

7) Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate; 
8) Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de 

acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor; 
9) Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe 

impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului; 
10)Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de 

tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor 
parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94; 

11)Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de 
combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor 
executa doar la societati autorizate. 

12)În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se 
vor respecta următoarele conditii: 
- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile 
necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor 
desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv; 

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul 
vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata; 

- minimizarea activităților generatoare de praf; 
- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de 
constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant; 

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier; 
13)Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului; 
14)Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de 

poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp; 
15)În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar; 
16)Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, 

canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și 
dupa aceasta; 

17)Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare 
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate 
utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă 
inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, 
însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore; 

18)Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru 
deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în 
atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu 
vehicule dotate cu prelate;  

19) Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, 
astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona; 

20) Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea 
proiectului; 

21)Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/
sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului 
înconjurător. Se vor avea în vedere: 

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV 
Str. Politehnicii, nr. 3, Brașov, Cod 500019 

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel. 0268.419013; Fax  0268.417292 
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

mailto:office@apmbv.anpm.ro


• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc; 
• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta 
asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să 
fie cât mai redus; 
• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază 
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu 
modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea 
cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea 
temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, 
punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru 
protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz; 
• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările 
de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă 
și de alte substanţe toxice și periculoase; 
• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor 
periculoase în zona aferenta amplasamentului; 
• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a 
autovehiculelor și a utilajelor utilizate; 
• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/
sau caroseria murdară; 

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 
privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - 
«Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, 
precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de 
reglementare, înainte de realizarea modificării»; 

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”
răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor 
competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.      

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face 
raspunzator titularul proiectului. 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau 
constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării 
acestora. 

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor 
conditiilor de realizarea a proiectului, aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatia 
de mediu. 
 Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de 
evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra 
corpurilor de apa. 
Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în 
cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora. 
          Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza 
conform prevederilor legale în vigoare. 

          Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 : 
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 - anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru 
protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei 
de incadrare;  
 - anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se 
anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
 - anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului 
survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii 
aprobarii de dezvoltare; 
    -anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de 
verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala 
D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului 
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de 
vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) 
lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii 
modificarii/extinderii;  
   -art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se 
emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat 
sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de 
mediu nu este depasit . 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în 
situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se 
modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de 
a notifica autoritatea competentă emitentă. 
    Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-
un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, 
actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării 
publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie 
neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. 
    Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării 
publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu 
ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, 
respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării 
aprobării de dezvoltare. 
    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele 
prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a 
deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau 
în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la 
data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei. 
    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă 
prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea 
autoritate. 
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    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită 
şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă. 
    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
                           
                                                 DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                      Ciprian BĂNCILĂ     
                                                                                                              
                                                                        
   SEF SERVICIU A.A.A,                                                               ȘEF BIROU C.F.M., 
     Codruta SAUCA                                                                          Mirela MOISA 
        
                                                                                 
         ÎNTOCMIT:                                                                               ÎNTOCMIT 
Consilier  Costel BUCATARU                                              Consilier Viorel MAREAN 
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