(Ordinul MMP 135/2010 ANEXA 5)

Memoriu de prezentare pentru obfinere ,,Acord de mediu"

L

Denumireaproiectului
Extindere hali sortare, construire magazie

ll.

Titular

- numele companiei: Agritrans Service lnternational S.R.L.
- adresa pogtali: str. Industriald FN, Ovidiu, jud. Constanta
- telefon: 0744 - 63.33.80
- numele persoanelor de contact: Gheorghe Caluda
- d irector/manager/administrator: Gheorghe Caluda
- responsabil pentru protectia mediului: -

lll.

Descriereaproiectului

lndici urbanistici:
Steren

sc

[ll-l

30476,00

=

exisrente

[m2] =

4393,61

5o exstenta

[]l'l =

4393,61

5c

propusa

Ull'l =

491 ,10

5c

Lm'l =

4884,71

5c

propusa

[In'l

491,10

5d totats [m'l =

4884,71

=

totata

POT existent [%] =

14 42

CUT existent =

0,144

POT propus [%] =

16,03

CUT propus =

0,160

POT aprobat [%] =

16,03

CUT aprobat =

0,160

Prin prezentul proiect se propune realizarea urmdtoarelor construclii:
Inventar constructii ce vor fi construite
Denumire (regim indllime)
Suprafald [mp]
C104 - EXTINDERE Hali sortare
429,10
C105

-

Magazie

62,00

TOTAL:

491,10

Beneficiarul are dreptul de a realiza constructii pe acest teren,
Urbanism eliberat de Primdria Nicolae Bdlcescu, iud. Constanta.

pagina 1 din 7

in

conformitate cu Certificatul de

Extindere Hald softare
Prin prezentul proiect se propune extinderea actualei hale de sortare seminte cu o anexd, necesara
pentru depozitarea diverselor piese 9i consumabile aferente instalatiei de sortare.
incadrarea construcliei:
regimul de

-

indltime:

parter

categoria de importante a lucrdrilor, conform HG766/1997: D
clasa de importan!5, conform
lV
risc de incendiu, conform Pl 18/1
mic

P1Q012013:
999:
categoria de rezistenta la foc, conform p 8/.1999:
incdrcare seismici '.
zonA climaticS, conform C107|20OS:
11

Caracteristici geometrice ale constructiei:
suprafala

-

construitd:
suprafate desfdguratd:
ine[ime la streagind, in exterior:

ll
ag/g = 0,20;

f c = 0,7

ll

Sc = 429,10 m2
Sd = 429.10 m2
H = 3.SO m

Anexa are structura de rezistenti realizatd din profile metalice imbinate cu guruburi de inaltd rezistente
(clasa 8.8). Fundatiile sunt de tipul "fundalii izolate", unite intre ele de o grindd perimetrald din beton
armat. Pardoseala va fi realizaid din beton armat, tratatd superficial cu nisip cuarlos, pentru mdrirea
duritdlii suprafetei. Pentru acoperig se vor utiliza panouri termoizolante.
Apele pluviale vor fi preluate du un sistem de jgheaburi 9i burlane gi directionate cdtre sistemul actual
de colectare (pe proprietate existd un canal colector). Apele NU sunt cu potential poluator, deoarece-nu
interaclioneaza cu nici o suprafata sau material poluant (uleiului, ingrdgdminte, pesticide, etc).
Magazie

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei constructii cu rol de magazie, necesard pentru utilajele
qi sculele utilizate in interiorul fermei {aape, cazmale, cositoare, greble, etc).
incadrarea construcliei:
regimul de

-

inellime:

parter

categoria de importanti a lucrdrilor, conform HG766/1997: D
clasa de importanld, conform
lV
risc de incendiu, conform P1
mic
categoria de rezistenld
incdrcare seismicd

:

P100/2013:
18/1999:
la foc, conform P118/1999:
C1O7|200S:

zond climatici, conform
Caracteristici geometrice ale construcliei:

-

construite:
desfdquratS:
indltime la streagina, in exterior:
suprafate
suprafata

ll

aglg = O,2O; Tc = 0,7
ll

Sc = 62,00 m2
Sd = 62,00 m2
H = 3,50 m

Anexa are structura de rezistente realizatd din beton armat, iar acoperigul tip garpantS, grinzi din lemn gi
astereale; peste acestea s-a montat table cutatd. Perelii sunt realizali din ziddrie de BCA, tencuili gi
vdruiti.
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Apele pluviale vor fi preluate de un sistem de jgheaburi burlane
9i
si directionate cdtre sistemul actual
de colectare (pe proprietate existe un canal colector). Apele NU
sunt cu potential poluator, qeoare@ nu
interaqioneaze cu nici o suprafala sau material poluant (ureiurui, ingreg;minte,
pesticide, etc).

IV,
1

.

Profilul 9i capacitetile de produclie

2.

NU EsrE cAzuL deoarece nu avem productie ci doar activitate de depozitare
.
Descrierea instalaliei gi a fruxuriror tehnorogice existente pe amprasament
Nu existd o activitate in care aceste anexe / magazii sd fie incadrate,
din punct de vedere al

fluxului.

3.
a)

Racordarea la retelele utilitare existente in zona:
Alimentarea cu energie electricd:

Alimentarea cu energie erectricS se va reariza din Ia releaua interna
a fermei.
b) Alimentarea cu ape:
Alimentarea cu apd se va realiza din reteaua internd a fermei.
c) Evacuarea apelor uzate
Nu avem ape menajere din activitilile executate in cadrut acestui proiect.
d) Asigurarea agentului termtc:
Nu este necesard climatizare, in consecinld nu avem nevoie de agent
termic
4' Descrierea lucrdrilorde refacere a amplasamentului in zona afectatd de execulia investiliei:
Dupd finalizarea investiliei, amplasamentul pe care nu s-au edificat
constructii va fi adus la
stafea initiale - este vorba de spaliile vezj, care vor fi refdcute.
Cdi noi de acces sau schimbari ale celor existente: se vor utiliza cdile
de acces existente la
acest moment.
6. Metode folosite in constructie

5

Zona in care se face investitia este nefolositd, fiind teren tip "curte
constructii,,. Sdpdturile 9i
umpluturile care vor fi efectuate vor fi realizate cu materiale care nu vor
avea un impact negativ
asupra mediului: loess, degeu de carierd, piatr5 sparte, etc., aceleagi tipuri
de materlale utilizate
gi Ia umpluturile existente (piatrd spartd, degeu de carierd).
Aceste materiale nu vor influenta cu
nimic aspectul sau chimia zoner.
Cdile de acces necesare pentru realizarea investiliei sunt existente la acest
moment. pentru
accesul ulterior, se vor folosi aceleagi accese.
La rcalizarea investiliei se vor face excaveri in umplutura actuald. Ulterior, in aceste gropi
excavate se vor fixa armdturile metalice 9i se vor turna fundaliile din beton. Suprastructura
va fi
realizatd din profile metarice, iar inchiderile din panouri din tabli cutatd.
Etape de construire:
- trasarea axelor
- realizareasdpdturilor
- realizareafundaliilor
- montareasuprastructurii
- montareainchiderilor
7

.

-

realizarea platformei exterioare
loc,alizarea proiectului

Adresa: localitate Dorobanlu, comuna Nicolae Balcescu, jud. Constanla
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lmobilul delinut in proprietate de catre Agritrans Service Intemational SRL este situat in
Nord-Vestul localitdlii Dorobanlu, in intravilanul localitdtii. Suprafata de teren este de tip "curte

.

construclii".
Vecindtdtile imobilului sunt
la Nord - A210lS2
la
- A210lS2
la
- A210t1tg
la
- A21011tg

:

Est
Sud

Vest

B.

Scurtd descriere a impactului potenlial, cu luarea in considerare a urmdtorilor factori:
- impactul asupra populatiei, sdndtdlii umane, faunei gi florei, solului, folosinlelor, bunurilor materiale,

calitdtii 9i regimului cantitativ al apei, calitdlii aerului, climei, zgomotelor 9i vibraliilor, peisajului gi
mediului vizual, patrimoniului istoric Si cultural 9i asupra interacliunilor dintre aceste elemente. Natura
impaciului (adicd impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu gi lung,
permanent 9i temporar, poziiiv gi negativ) : NU ESTE CAZUL, investilia se va realiza intr-o zond
depdrtate de zona de locuit din satul Dorobanlu , zond cu specific agricol (practic este in cAmp).
- extinderea impactului (zona geografici, numdrul populaliei/habitatelor/speciilor afectate) : NU ES IE
CAZUL

- magnitudinea gi complexitatea impactului: NU ESTE CAZUL
- probabilitatea impactului: NU ESTE CAZUL
- durata, frecventa 9i reversibilitatea impactului: NU ESTE CAZIJL

- misurile de evitare, redu@re sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: NU ESIE
CAZUL

- natura transfrontierd a impactului: NU ESTE CAZUL

V.
'1

.

Surse de Doluanti si instalatii pentru retinerea. evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu
Proteclia calitilii apelor:
sursele de poluanli pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:
apele menajere reziduale: nu existd ape menajerg, in consecinld nu sunt necesare
investitii pentru preluarea gi tratarea lor

-

o

-

staliile gi instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prev;zute: nu sunt
prevazute astfel de instalalii in proiect, deoarece nu sunr necesare.

2.

3.

4.
5.

Proteclia aerului:
sursele de poluanli pentru aer, poluanti: nu sunt surse de poluanli atmosferici
instalaliile pentru retinerea gi dispersia poluantilor in atmosferd: nu sunt necesare deoarece
nu avem surse de poluanli atmosferici

-

Protectia impotriva zgomotului Si vibfaliilor:
sursele de zgomot qi de vibralii: nu sunt surse de vibra{ii gi poluare fonicd
amenajdrile 9i dotirile pentru proteclia impotriva zgomotului 9i vibraliilor: nu sunt necesare
deoarece nu avem surse de vibralii 9i poluare fonici

-

Protectia impotriva radiatiilor:

-

sursele de radiatii: NU ESTE CAZUL
amenajdrile gi dotarile pentru prote{ia impotriva radialiilor: NU ESTE CAZUL
Proteclia solului 9i a subsolului:
sursele de poluanli pentrusol, subsol 9i ape freatice: nu existd astfel desursede poluanti

-
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-

lucrarile 9i doterile pentru protectia solului gi a subsolului: nu sunt necesare, deoarece nu
avem surse de pouluanli
6. Proteclia ecosistemelor terestre 9i acvatice:
identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: NU suNT ASTFEL DE AREALE
iN zoNA

-

7.

lucrdrile, dotdrile gi mesurile pentru pfotectia biod iversitelii, monumentelor naturii si ariilor
protejate: NU ESTE CAZU-

Proteclia agezdrilor umane gi a altor obiective de interes public:
identificarea obiectivelor de interes public, distanla fald de agezdrile umane, respectiv fali de
monumente istorice gi de arhitecturd, alte zone asupra cdrora exist5 instituit un regim de
restrictie, zone de interes traditional etc.: cele mai apropiate case de locuit sunt la aproximativ

-

-

1000 m, deci nu sunt influenlate de activitatea din interiorul fermei; restul de clddiri din zone
sunt 9i ele cu specific agro-zootehnic sau industrial.
Iucrerile, dotdrile gi mdsurile pentru proteqia agezdrilor umane gi a obiectivelor protejate
gi/sau de interes public: NU ESTE CAZTJL

8. Gospoddrirea degeurilor generate pe amplasament:

-

tipurile 9i cantitdtile de degeuri de orice naturd rezultate
pe perioada $antierului: resturi de lemne, elemente metalice, ambalaje din plastic sau
hartie
pe perioada de exploatare a investiliei: plastic (de Ia ambalaje), lemn (de la paleli, etc),

o

o

-

hdrtie, resturi menajere curente
modul de gospoddrire a degeurilor:

o
o
o

degeurile rezultate pe perioada de desfSgurare a gantierului vor fi preluate periodic de o
firmd specializat5, pe baze de contract de prestdri servicii
degeurile rezultate din activitatea curentd vor fi, la rAndul lor, preluate periodic de o firmd
specializata

in fermd o

platformd betonatd, in apropierea constructiei, cu suprafala de
aproximativ 10 mp, pe care se depoziteazd pubelele gi tomberoanele pentru gunoate;
Gospoddrirea substantelor gi preparatelor chimice periculoase:
- substantele qi preparatele chimice periculoase utilizate gi/sau produse: nu este cazul pentru

exista

investitia propusd

-

modul de gospoddrire a substantelor gi preparatelor chimice periculoase 9i asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu 9i a sindtdlii populaliei: nu este cazul pentru
investitia propuse

vt.

vil.

dotiri 9i mdsuri prevdzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu NIJ ESTE GAZIJL

Justificarea incadrdrii proiectului. dupd caz.

NU ESTE CAZUL

Vlll.

Lucreri necesare orqanizarii de gantier
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in prevederile altor acte normative

descrierea lucririlor necesare organizdrii de gantier: pentru activititile curente, constructorul
se va folosi de o camerd sau doud, puse la dispozilie de beneficiar, in interiorul fermei; tot in
aceeagi locatie exista grupuri sanitare, dotate cu wc gi dug, iar toate apa menajerd este
directionatd cdtre o fosd septicd ecologicd, existentd;
localizarea organizdrii de gantier: in incinta proprietdlii
descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizdrii de Qantier: lucrdrile oe
organizare de gantier nu afecteazd mediul in nici un fel;
surse de poluanli gi instalatii pentru retinerea, evacuafea gi dispersia poluanlilor in mediu in

timpul organizdrii de gantier: pe perioada de realizare a constructiilor nu se utilizeazd sau
genereazd substanle care sd polueze mediul, altele decat cele normale (gaze de egapament,
motorine, benzina, ulei - aferente utilajelor utilizate in procesul de construire)
dotdri gi mdsuri prevezute pentru controlul emisiilor de poluanli in mediu: nu sunt necesare
mesuri speciale de control si prevenire; pentru scurgerile accidentale de benzind, motorina
sau ulei, se vor folosi nisipuri speciale pentru absorbirea lor, iar apoi acestea vorfi preluate de
o firmd specializatd.

tx.

Lucrdri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei. in caz de accidente
$i/sau la incetarea activititii, in mdsura in care aceste informatii sunt disponibile

-

-

aspecte referitoare la prevenirea gi modul de rdspuns pentru cazuri de poludri accidentale: in
cazul de scurgeri de motorind sau ulei, in zona respectiva se vor imprdgtia materiale
absorbante (nisipuri speciale), care apoi vor fi indepeftate (prin scarificare) 9i predate unei
firme specializate in neutralizarea lor
aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalaliei: NU AVEM
modalitSli de refacere a sterii iniliale/reabilitare in vederea utilizdrii ulterioare
conform proiectului, pentru integrarea in fluxul tehnologic al fermei

a

terenului:

Anexe - piese desenate

X.

1.

2.
3.
4.
5.
xt.

lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiliei, in caz de
accidente gi/sau la incetarea activitalii: spaliile neafectate de constructie se vor aduce Ia
starea initiale (spatii vezi)

Planul de incadrare in zond a obiectivului gi planul general (anexele la Certificatul de Urbanism)
Formele fizice ale proiectului (planuri, clidiri, alte structuri, materiale de construclie etc.).
Plange reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafatd de teren
solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situalie gi amplasamente).

Schemele-flux pentru pfocesul tehnologic ai fazele activitdlii, cu instalaliile de depoluare: /VU
ESTE CAZUL
Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare

adecvati. memoriul va fi completat cu
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initiali autoritatea competenti

1.

Descrierea succintd a proiectului $i distanta fald de aria naturald protejatd de interes comunitar,

precum

coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste
coordonate vor fi prezentate sub formd de vector in format digital cu referinld geograficS, fn
sistem de proiectie nationald Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic contin6nd
coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proieqie nalionald Stereo 1970;

9i

2.
3.

Numele gi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
Prezenta 9i efectivele/suprafelele acoperite de specii qi habitate de interes comunitar in zona
proiectului;

4.

Se va preciza dacd proiectul propus nu are legdturd directl cu sau nu este necesar penrru

5'

managementul conservdrii ariei naturale protejate de interes comunitar;
Se va estima impactul potenlial al proiectului asupra speciilor gi habitatelor din aria naturald
protejata de interes comunitar;

6.

Alte informatii prevdzute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvatd.

or.rsrD
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