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I.

Denumirea proiectului:

EXECUŢIE LUCRĂRI DE "AMENAJARE PARC TUZLA",
AMENAJĂRI PEISAGERE, SPAȚII VERZI, ALEI PIETONALE,
PISTĂ BICICLETE, LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, PIAȚETĂ
PUBLICĂ, SEDIU ADMINISTRAȚIE, GRUPURI SANITARE ȘI
RACORDURI LA UTILITĂȚI

II.

Investitor

Numele companiei: S.C. LIDL ROMANIA SCS
Adresa po tal : Str. Industriilor nr.19, etaj 1, cam. E05, Comuna Chiajna,
sat Chiajna, Jude ul Ilfov
Num rul de telefon, de fax i adresa de e-mail, adresa paginii de internet:
tel. 0337 103 508; fax 0237 230 271
Numele persoanei de contact: Iuliana Fechete – tel.: 0722 322 239;
iuliana.fechete@divori.com
Responsabil pentru protec ia mediului: SC DIVORI PREST SRL
BENEFICIAR: PRIM RIA COMUNEI TUZLA

III. Descrierea proiectului
3.1. Un rezumat al proiectului
Terenul propus pentru realizarea investi iei este situat în intravilanul comunei Tuzla i
se afl în proprietatea Comunei Tuzla - domeniul privat, conform extrasului de Carte Funciar
eliberat sub num rul 10770 (109056) din data de 12.04.2017.
Terenul are suprafa a de 4146 mp, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 37
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din 07.04.2017 emis de Prim ria Comunei Tuzla.
Terenul este delimitat de urmatoarele vecinatati:
N - Strada Eternit ii
S - Strada Po tei
E - Canal colector de ape pluviale
V - proprietate privata
Terenul se încadreaz in categoria de folosin - „Curti constructii".
Investitorul propune realizarea unei gr dini publice „PARC TUZLA” cu urm toarele
func iuni:
•

Foi or de lemn

•

Grup sanitar public

•

Parcaje

•

împrejmuire

•

Amenajare spatii verzi

•

Loc de joac pentru copii

•

Alei pietonale pavate

AMENAJAREA SPATIILOR VERZI
Amenajarea spa iilor verzi cuprinde:
plantarea de material dendrologic in scopul etal rii unei variet i de forme, talii si
culori
completarea/eliminarea surplusului de p mânt si nivelarea suprafe elor în vederea
gazon rii
gazonarea acestor suprafe e cu tipul de gazon corespunz tor fiec rei zone
plantarea spatiilor puternic însorite cu vegeta ie înalt
CONSTRUIREA ALEILOR
Construirea aleilor presupune:
realizarea unei alei principale pavate
crearea de noi alei, spatii dalate sau cu pietris acolo unde sunt propuse noi functiuni
(loc de joac , foisor, etc)
bordurarea tuturor aleilor
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CONSTRUIREA CLĂDIRILOR ÎN CADRUL AMENAJARII
Amenajarea parcului presupune i construirea a dou cl diri, dup cum urmeaz :
realizarea unui foi or din lemn, acoperit, cu suprafa a de 42,43 mp, destinat
activit ilor cu caracter public (întâlniri)
realizarea unui grup sanitar public, pe sexe.
REALIZAREA DE MOBILIER URBAN
Proiectul privind amenajarea parcului Tuzla propune urm toarea echipare cu mobilier urban:
amplasarea unor elemente de mobilier urban, pe traseul principal (b nci, co uri de
gunoi, poart acces gradin , mese tenis, mese ah, stâlpi de iluminat public având în
vedere solu ii economice), bolarzi si poarta semnal intrare la accesul principal;
amplasarea unor aparate de joac care sa respecte toate standardele i normativele
europene;
construc ia unei ci mele arteziene (tasnitori) pentru a asigura necesarul de apa potabila
in perioadele de canicula;
construc ia unei pastile verzi în zona axului pietonal central
amplasare stative de biciclete in zonele de acces in parc.
REALIZAREA IMPREJMUIRII
Proiectul propune realizarea împrejmuirii pe laturile dinspre vecin t i cu un gard din plasa
metalica zincata montat pe funda ii izolate sau pe un soclu din beton armat, conform planului
anexat (plan împrejmuire).
REALIZAREA A 15 LOCURI DE PARCARE PUBLICE
Se vor realiza 8 locuri de parcare publice pe strada Postei si 7 locuri de parcare pe strada
Eternit ii.

3.2. Justificarea necesit ii proiectului
Proiectul „AMENAJARE PARC TUZLA” este necesar pentru compensarea unor
suprafe e amenajate ca spa ii verzi în intravilanul comunei Tuzla în scopul implement rii
proiectului „Construire imobil parter, magazin retail, amenajare parcare, spa ii verzi, alei
carosabile i pietonale, amplasare mijloace publicitare, post trafo, copertine, bran amente
8
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utilit i, împrejmuire teren, organizare antier” propus a fi realizat de LIDL ROMÂNIA SCS
în comuna Tuzla, str. Aviatorilor lot 61, nr. 1A, jude ul Constan a.
În actul de reglementare emis de Agen ia pentru Protec ia Mediului Constan a
(Decizia etapei de încadrare nr. 4138RP din 05.07.2017, ata at ) pentru construirea
magazinului retail i dot rilor aferente sunt impuse urm toarele condi ii de realizare a
proiectului:
„vor fi prev zute spa ii verzi

i plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr.

152/22.05.2013 privind stabilirea suprafe elor minime de spa ii verzi i a num rului minim
de arbu ti, arbori, plante decorative i flori aferente construc iilor realizate pe teritoriul
administrativ al jude ului Constan a; se vor respecta prevederile Hot rârii nr. 81 emis de
Consiliul Local Tuzla privind asocierea între comuna Tuzla i SC LIDL ROMÂNIA SCS în
vederea realiz rii în comun a unor lucr ri de utilitate public

pentru comuna Tuzla,

constând în amenajarea de spa ii verzi”.

3.3. Plan e reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv
orice suprafa de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri
de situa ie i amplasamente)
Se anexeaz plan cu încadrarea amplasamentului proiectului în raport cu ariile naturale
protejate, plan de situa ie, plan împrejmuire i plan de încadrare în zon .

3.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, cl diri, alte structuri,
materiale de construc ie etc.)
Din punct de vedere tehnic investi ia se va supune urm torilor indici:
• Cl diri cu regim de în l ime: Parter (foi or si grup sanitar)
• Suprafa a totala de teren: 4146 mp
• Amprenta la sol foi or 42,43 mp, amprenta la sol grupuri sanitare 34,17 mp, Suprafa a

construit total = 76.60 mp
• H maxim = 6.50m
• POT = 1,84%
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• CUT = 0.18

Construc iile si amenajarea se încadreaz în prevederile certificatului de urbanism.
Dimensiunile construc iilor precum si distantele fata de limitele de proprietate sunt
men ionate în planul de situa ie anexat.
Organizarea incintei:
• se vor realiza 2 accese in incinta din strada Postei si din strada Eternit ii, pe aleea

principala
• Suprafa a dalata interioara (alei, piateta chiosc si zona acces dinspre strada Postei) =

441,7 mp
• alei pietruite
• Suprafa

cl diri = 76.60 mp

• Suprafa

spatii verzi amenajate = 1872,61 mp.

• locuri de parcare: 15, din care 2 locuri pentru persoane cu deficienta locomotorie
• împrejmuiri

3.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus:
3.5.1. Profilul i capacit ile de produc ie
Nu este cazul.

3.5.2. Descrierea instala iei
amplasament (dup caz)

i a fluxurilor tehnologice existente pe

Nu este cazul.

3.5.3. Descrierea proceselor de produc ie ale proiectului propus, în func ie de
specificul investi iei, produse i subproduse ob inute, m rimea, capacitatea
Nu este cazul.

3.5.4. Materiile prime, energia i combustibilii utiliza i, cu modul de asigurare
a acestora
Nu este cazul
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3.5.5. Racordarea la re elele utilitare existente în zon
Utilit ile se vor asigura prin extindere si racordare la cele existente la limita
amplasamentului:
- alimentare cu apa - se va asigura prin bran ament la re eaua or eneasc , un debit de

apa rece: Qc= 0.30 l/s Hnec= 20 mCA
- canalizare menajera – apele uzate menajere de la grupurile sanitare se vor evacua la

canalizarea public
- alimentare cu energie electrica - se va asigura prin intermediul unui bran ament la

re eaua de energie electric :
Pi= 4.50 KW; Pa= 2.50 KW.

3.5.6. Descrierea lucr rilor de refacere a amplasamentului în zona afectat de
execu ia investi iei
Dup finalizarea lucr rilor necesare implement rii proiectului se vor efectua lucr ri de
refacere a amplasamentului, respectiv:
- se vor îndep rta de pe amplasament toate de eurile rezultate i depozitate temporar în
etapa de construire;
- se vor îndep rta utilajele i resturile de materiale folosite la realizarea obiectivului.

3.5.7. C i noi de acces sau schimb ri ale celor existente
Se vor realiza dou accese în incinta parcului, din strada Po tei i din strada Eternit ii,
pe aleea principal .

3.5.8. Resurse naturale folosite în construc ie i func ionare
Pentru realizarea obiectivului, în perioada realiz rii lucr rilor de construc ii, se vor
folosi urm toarele resurse naturale:
Ap ;
Agregate minerale;
Lemn (pentru cofraje);
Combustibili – pentru alimentarea utilajelor folosite.
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3.5.9. Metode folosite în construc ie
Solu iile constructive i de finisaj pentru construc ii (foi or si grupul sanitar) sunt
urm toarele:
• Arhitectura
Foi orul este o structura u oar octogonal , formata din opt stalpi din lemn cu
invelitoare in sarpanta si parapet din lemn, in interiorul incintei fiind prevazut spatiul destinat
intalnirilor.
Accesul se realizeaza pe 4 laturi ale constructiei la cota +0,45.
Grupul sanitar pe sexe va avea un sas deschis din care se va face accesul catre cele 2
spatii cu toaleta.
• Finisaje
Structura propusa pentru foi or este realizata din stâlpi din lemn, cu sec iunea de 20
cm, fara închideri laterale si cu învelitoare cu arpant din lemn si indrila bituminoasa. In
cadrul structurii este prevazuta o platforma de beton cu pardoseala de ciment cu inaltimea de
45 cm de forma octogonala si dimensiune 650 x 650 cm.
Grupul sanitar este realizat din zid rie tencuita si învelitoare din lemn acoperita cu
indril bituminoasa.
• Structura
Funda iile pentru cele 2 obiective din parc sunt de tipul funda ii directe, continue
din beton armat. Pere ii pentru grupul sanitar vor fi realiza i din zid rie de c r mid sau
BCA.

3.5.10. Planul de execu ie, cuprinzând faza de construc ie, punerea în
func iune, exploatare, refacere i folosire ulterioar
Execu ia obiectivului se va realiza cu respectarea strict a condi iilor impuse în
certificatul de urbanism, avizele ob inute, decizia etapei de încadrare, autoriza ia de construire
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i studiul geotehnic elaborat de GEOFORAJ SRL Constan a (condi ii în care pot fi antrenate
lucr ri de amenajare a unui parc pe terenul propus).
La finalizarea lucr rilor, beneficiarul investi iei va fi Prim ria comunei Tuzla, parcul
amenajat putând fi inclus în registrul spa iilor verzi al comunei Tuzla.
Parcul este inclus în categoriile de spa ii verzi prev zute la art. 3 lit. a) din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor: spa ii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gr dini, scuaruri, fâ ii plantate.

3.5.11. Rela ia cu alte proiecte existente sau planificate
Proiectul propus de „AMENAJARE PARC TUZLA” este în leg tur cu proiectul
„Construire imobil parter, magazin retail, amenajare parcare, spa ii verzi, alei carosabile i
pietonale, amplasare mijloace publicitare, post trafo, copertine, bran amente utilit i,
împrejmuire teren, organizare antier” propus a fi realizat de LIDL ROMÂNIA SCS în
comuna Tuzla, str. Aviatorilor lot 61, nr. 1A, jude ul Constan a, pentru motivele expuse la
punctul 3.2. din prezenta lucrare.

3.5.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Investitorul nu a dispus de alte alternative pentru realizarea proiectului.

3.5.13. Alte activit i care pot ap rea ca urmare a proiectului (de exemplu
extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de ap , surse sau linii de
transport al energiei, cre terea num rului de locuin e, eliminarea apelor uzate
i a de eurilor)
Nu este cazul.

3.5.14. Alte autoriza ii cerute pentru proiect
Prin Certificatul de Urbanism nr. 37 din 07.04.2017 sunt cerute urm toarele avize i
acorduri pentru realizarea proiectului (ob inerea autoriza iei de construire):
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-

aviz alimentare cu energie electric ;

-

aviz compartiment de specialitate CJC Constan a;

-

alimentare cu ap ;

-

canalizare;

-

plan ridicare topografic vizat OCPI;

-

securitatea la incendiu;

-

s n tatea popula iei.
S-a solicitat de asemenea studiu geotehnic, proiect întocmit conform anexa 1 din
Legea nr. 50/1991, referat de verificare conform Legii 10/1995, D.T.A.C.

3.6. Localizarea proiectului
3.6.1. Distan a fa de grani e pentru proiectele care cad sub inciden a
Conven iei privind evaluarea impactului asupra mediului în context
transfrontier , adoptat la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea
nr. 22/2001
Nu este cazul.

3.6.2. H r i, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informa ii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât i artificiale i alte
informa ii privind:
3.6.2.1. Folosin ele actuale i planificate ale terenului atât pe amplasament, cât i pe
zone adiacente acestuia
Conform Certificatului de Urbanism nr. 37 din 07.04.2017 folosin a actual a terenului
este „cur i construc ii” i destina ia terenului stabilit prin planurile de urbanism i amenajare
a teritoriului aprobate este zon de reglementare urbanistic UTR E 6 NORD cu func iuni
permise: locuire, dot ri comunale, teren de sport, cimitir, activit i nenocive.

3.6.2.2. Politici de zonare i de folosire a terenului
Se vor respecta cerin ele prev zute în Certificatului de Urbanism nr. 37 din 07.04.2017
emis de Prim ria Comunei Tuzla, precum i din documenta iile i avizele care vor sta la baza
emiterii autoriza iei de construire.
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3.6.2.3. Arealele sensibile
Nu este cazul.

3.6.2.4. Detalii privind orice variant
considerare

de amplasament care a fost luat

în

Nu este cazul. Nu au fost luate în considerare alte variante de amplasament.

3.7. Caracteristicile impactului poten ial, în m sura în care aceste
informa ii sunt disponibile
3.7.1. Impactul asupra popula iei, s n t ii umane, faunei i florei, solului,
folosin elor, bunurilor materiale, calit ii i regimului cantitativ al apei,
calit ii aerului, climei, zgomotelor i vibra iilor, peisajului i mediului vizual,
patrimoniului istoric i cultural i asupra interac iunilor dintre aceste
elemente. Natura impactului (impactul direct, indirect, secundar, cumulativ,
pe termen scurt, mediu i lung, permanent i temporar, pozitiv i negativ)
a. Impactul asupra popula iei, s n t ii umane
În perioada de execu ie a lucr rilor propuse, un poten ial impact asupra popula iei
locale poate fi generat de emisiile de praf (pulberi în suspensie sedimentabile), zgomot i
vibra ii provenite de la utilajele

i mijloacele de transport. Impactul prognozat este

nesemnificativ i de scurt durat .

b. Impactul asupra faunei i florei
Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului se afl la o distan
(distan

m surat cu ajutorul Google Earth) fa

de 127 m

de aria de protec ie special avifaunistic

ROSPA 0061 „Lacul Techirghiol”.
Localizarea amplasamentului proiectului i a ariei de protec ie special avifaunistic s-au
realizat cu ajutorul coordonatelor punctelor de contur în sistem STEREO 70.
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c. Impactul asupra solului
În perioada de execu ie a obiectivelor investi iei se pot manifesta diferite forme de
impact direct sau indirect, în general nesemnificative, cauzate în principal de executarea
lucr rilor de excavare i de nivelare, de activit ile de transport care deservesc lucr rile din
aceast etap , de polu ri accidentale în caz de scurgeri accidentale de carburan i i uleiuri de
la vehiculele i utilajele de construc ie folosite, de depozitarea necorespunz toare a de eurilor
produse pe amplasament. Impactul poate fi redus prin utilizarea unor utilaje de construc ii
moderne i colectarea selectiv a de eurilor rezultate în perioada execut rii lucr rilor în
recipiente special destinate.

d. Impactul poten ial asupra folosin elor
Nu este cazul.
e. Impactul poten ial asupra bunurilor materiale
Nu este cazul.
f. Impactul poten ial asupra calit ii i regimului cantitativ al apei
Nu se preconizeaz un impact asupra calit ii i regimului cantitativ al apei.
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Nu se vor realiza foraje de alimentare cu ap . Cerin a de ap la surs se va asigura din
re eaua de alimentare cu ap a localit ii.
g. Impactul asupra calit ii aerului i asupra climei
În perioada de construc ie, impactul proiectului asupra calit ii aerului este generat de:
- poluan i proveni i în urma func ion rii motoarelor termice din dotarea utilajelor

i

mijloacelor auto;
- antrenarea unor particule în suspensie în atmosfer cauzate de manipularea materialelor de
construc ii, execu ia lucr rilor de s pare, nivelare, compactare, etc.
Impactul poten ial asupra factorului de mediu aer este dat de emisiile din surse mobile
i de pulberile în suspensie generate de desf urarea activit ilor enumerate mai sus.
Impactul prognozat este negativ nesemnificativ si de scurt durat .
În perioada de func ionare a obiectivului, nu sunt surse de emisii în aer.
h. Impactul produs prin zgomote i vibra ii
Principalele surse de zgomot i vibra ii sunt cele din perioada de

construire a

obiectivelor investi iei i sunt asociate mijloacelor de transport i utilajelor folosite în aceste
etape.
i. Impactul asupra peisajului i mediului vizual
Un poten ial impact asupra mediului vizual poate ap rea în perioada de execu ie a
proiectului. Impactul este nesemnificativ i de scurt durat .
Dup finalizarea lucr rilor de construire, amenajarea parcului reprezint un impact
pozitiv semnificativ asupra peisajului i mediului vizual.
j. Impactul asupra patrimoniului istoric i cultural
Nu este cazul.

3.7.2. Extinderea impactului
/habitatelor/speciilor afectate)

(zona

geografic ,

num rul

popula iei

Lucr rile se vor executa strict pe suprafe ele stabilite. Realizarea proiectului va genera
un impact local, astfel încât nu se pune problema extinderii impactului lucr rilor asupra altor
zone geografice aflate în apropiere.
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3.7.3. Magnitudinea i complexitatea impactului
Apreciem c impactul proiectului pentru perioada de construire a obiectivului este
negativ nesemnificativ, iar la finalizarea lucr rilor impactul va fi pozitiv semnificativ asupra
locuitorilor comunei Tuzla i asupra factorilor de mediu.

3.7.4. Probabilitatea impactului
Exist probabilitatea gener rii unui impact negativ nesemnificativ de scurt durat
asupra factorilor de mediu în cazul în care, datorit neglijen ei, se produc evenimente în mod
accidental pe amplasament i nu se intervine imediat, în perioada de realizare a proiectului
Probabilitatea apari iei acestor situa ii este foarte redus iar, în cazul în care totu i apar,
efectele se pot elimina imediat printr-o ac iune corect coordonat

i interven ie imediat în

scopul remedierii.

3.7.5. Durata, frecven a i reversibilitatea impactului
În etapa de construire durata impactului este direct propor ional cu durata de execu ie
a lucr rilor. Impactul asupra mediului în aceast perioad este nesemnificativ i reversibil, iar
în etapa de func ionare a obiectivului impactul prognozat este pozitiv.

3.7.6. M surile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ
asupra mediului
Aceste m suri sunt detaliate în urm toarele capitole.

3.7.7. Natura transfrontier a impactului
Nu este cazul.
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IV. Surse de poluan i i instala ii pentru re inerea, evacuarea i
dispersia poluan ilor în mediu
4.1. Protec ia calit ii apelor
4.1.1. Sursele de poluan i pentru ap , locul de evacuare sau emisarul
Apele uzate menajere de la grupurile sanitare cu acces nelimitat (publice) realizate în
incinta parcului vor fi evacuate în re eaua de canalizare a localit ii.

4.1.2. Sta iile i instala iile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate
prev zute
Nu este cazul.

4.2. Protec ia aerului
4.2.1. Sursele de poluan i pentru aer, poluan i
Prin implementarea investi iei vor rezulta emisii de poluan i în aer în limite admisibile.
Sursele de poluan i pentru aer în perioada de realizare a investi iei, sunt:
emisiile de gaze de e apament provenite de la sursele mobile respectiv de la
func ionarea utilajelor

i a mijloacelor auto care particip

la lucr rile de

construire a obiectivelor propuse;
emisii de pulberi în suspensie rezultate din activit ile de excava ie, s p turi i
nivelare a terenului, plantarea arborilor

i arbu tilor

mijloacelor auto i a utilajelor care particip

i de la deplasarea

la lucr rile de construire ale

obiectivelor investi iei.
Nu vor exista surse de poluan i pentru aer dup finalizarea investi iei.

4.2.2. Instala iile pentru re inerea i dispersia poluan ilor în atmosfer
Nu este cazul.

19

MEMORIU DE PREZENTARE pentru proiectul:
„EXECU IE LUCR RI DE "AMENAJARE PARC TUZLA", AMENAJ RI PEISAGERE,
SPA II VERZI, ALEI PIETONALE, PIST BICICLETE, LOC DE JOAC PENTRU COPII,
PIA ET PUBLIC , SEDIU ADMINISTRA IE, GRUPURI SANITARE I RACORDURI LA
UTILIT I” – comuna Tuzla, Str. Eternit ii i Po tei FN, jude ul Constan a
INVESTITOR: S.C. LIDL ROMANIA SCS
FIȘĂ DE PREZENTARE ȘI DECLARAȚIE pentru SERVICE AUTO

4.3. Protec ia împotriva zgomotului i vibra iilor
4.3.1. Sursele de zgomot i de vibra ii
Sursele de zgomot i vibra ii sunt generate în fronturile de lucru (unde zgomotul este
produs de func ionarea utilajelor de construc ii specifice lucr rilor de execu ie a obiectivelor
din parc, la care se adaug zgomotul produs la desc rcarea/manipularea materialelor de
construc ie folosite (detaliate la punctul 3.5.9.) i de func ionarea motoarelor utilajelor folosite
în cadrul procesului de depozitare.
Datorit num rului redus al surselor de zgomot i vibra ii, solu iilor constructive i
nivelului tehnic superior de dotare, nivelul zgomotului i vibra iilor se va situa în limite
acceptabile.

4.3.2. Amenaj rile

i dot rile pentru protec ia

împotriva zgomotului

i

vibra iilor
Nu este cazul.

4.4. Protec ia împotriva radia iilor
4.4.1. Sursele de radia ii
Nu este cazul.

4.4.2. Amenaj rile i dot rile pentru protec ia împotriva radia iilor
Nu este cazul.

4.5. Protec ia solului i a subsolului
4.5.1. Sursele de poluan i pentru sol, subsol i ape freatice
În perioada de realizare a proiectului pot ap rea situa ii de poluare a solului din cauza:
polu rilor accidentale prin scurgeri de uleiuri minerale sau carburan i de la
mijloacele de transport i de la utilajele folosite în activit ile de execu ie a
lucr rilor de construire a obiectivelor prev zute i de amenajare a terenului;
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depozitarea i/sau stocarea temporar necorespunz toare a de eurilor;
tasarea solului datorit deplas rii utilajelor pe c ile provizorii de acces.
În perioada de func ionare, nu sunt surse de poluare a solului.
Pentru colectarea de eurilor menajere s-au prev zut în parc 6 co uri de gunoi.

4.5.2. Lucr rile i dot rile pentru protec ia solului i subsolului
Nu este cazul.

4.6. Protec ia ecosistemelor terestre i acvatice
4.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului se afl la o distan
(distan

m surat cu ajutorul Google Earth) fa

de 127 m

de aria de protec ie special avifaunistic

ROSPA 0061 „Lacul Techirghiol”.
Localizarea amplasamentului proiectului i a ariei de protec ie special avifaunistic s-au
realizat cu ajutorul coordonatelor punctelor de contur în sistem STEREO 70 (se anexeaz
planul cu încadrarea terenului în raport cu aria natural protejat ).
Implementarea proiectului nu va afecta speciile de p s ri protejate pe care le g zduie te
situl ROSPA0061 „Lacul Techighiol” (se anexeaz Formularul standard Natura 2000 pentru
sit).

4.6.2. Lucr rile, dot rile i m surile pentru protec ia biodiversit ii,
monumentelor naturii i ariilor protejate
Nu este cazul.

4.7. Protec ia a ez rilor umane i a altor obiective de interes public
4.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distan a fa de a ez rile
umane, respectiv fa de monumente istorice i de arhitectur , alte zone
asupra c rora exist instituit un regim de restric ie, zone de interes tradi ional
etc.
Nu vor fi afectate obiective protejate, monumente de interes public sau zone de interes
tradi ional. Impactul realiz rii proiectului asupra locuitorilor comunei va fi unul pozitiv.
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4.7.2. Lucr rile, dot rile i m surile pentru protec ia a ez rilor umane i a
obiectivelor protejate i/sau de interes public
Nu este cazul.

4.8. Gospod rirea de eurilor generate pe amplasament
4.8.1. Tipurile i cantit ile de de euri de orice natur rezultate
Tipurile i cantit ile de de euri prognozate a fi generate în perioada de realizare a
proiectului sunt urm toarele:
Nr.
crt.
1

Tip deșeu
De euri
metalice

Cod
deșeu
02 01 10

2

Ambalaje
de
hârtie i carton

15 01 01

3

Beton

17 01 01

4

De euri de la
cabluri electrice
P mânt i pietre

17 04 11

5

6

De euri
menajere

Sursa generatoare
Realizarea
arm turilor
pentru funda ii i a altor
lucr ri de asamblare a
structurilor metalice
Organizare de antier;
Ambalaje
ale
materialelor folosite
lucr ri de construc ii

17 05 04

Construirea
re elei
electrice
Realizarea
funda iilor,
aleilor,
s p turi
i
nivelare teren

20 03 01

Organizare de antier

Mod de eliminare și/sau
valorificare
Se valorific prin operatori
economici autoriza i

Se valorific prin operatori
economici autoriza i
Se folose te ca material de
umplutur
Se valorific prin operatori
economici autoriza i
Se folosesc ca material de
umplutur

Se predau c tre operatori de
salubritate

4.8.2. Modul de gospod rire a de eurilor
Se va asigura colectarea selectiv a de eurilor rezultate în urma lucr rilor. Depozitarea si
eliminarea acestora, în func ie de natura lor, se va face prin operatori economici autoriza i,
conform contractelor încheiate.

4.9. Gospod rirea substan elor i preparatelor chimice periculoase
4.9.1. Substan ele i preparatele chimice periculoase utilizate i/sau produse
Nu este cazul.

22

MEMORIU DE PREZENTARE pentru proiectul:
„EXECU IE LUCR RI DE "AMENAJARE PARC TUZLA", AMENAJ RI PEISAGERE,
SPA II VERZI, ALEI PIETONALE, PIST BICICLETE, LOC DE JOAC PENTRU COPII,
PIA ET PUBLIC , SEDIU ADMINISTRA IE, GRUPURI SANITARE I RACORDURI LA
UTILIT I” – comuna Tuzla, Str. Eternit ii i Po tei FN, jude ul Constan a
INVESTITOR: S.C. LIDL ROMANIA SCS
FIȘĂ DE PREZENTARE ȘI DECLARAȚIE pentru SERVICE AUTO

4.9.2. Modul de gospod rire a substan elor i preparatelor chimice periculoase
i asigurarea condi iilor de protec ie a factorilor de mediu i a s n t ii
popula iei
Nu este cazul.

V.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

5.1. Dot ri i m suri prev zute pentru controlul emisiilor de poluan i în
mediu
Nu este cazul.

VI. Justificarea încadr rii proiectului, dup caz, în prevederile
altor acte normative na ionale care transpun legisla ia
comunitar (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva cadruap , Directiva cadru-aer, Directiva cadru a de eurilor etc.)
Nu este cazul.

VII. Lucr ri necesare organiz rii de antier
7.1. Descrierea lucr rilor necesare organiz rii de antier
Organizarea de antier se va face în sistemul „fluxuri în lan ”, desf urarea fluxurilor
tehnologice fiind urm toarea:
lucr ri de infrastructur ;
lucr ri de suprastructur .

7.2. Localizarea organiz rii de antier
Întreaga organizare de antier se va desf ura pe parcel , nefiind necesare alte
suprafe e de teren (ale vecinilor sau din domeniul public).
Pentru deservirea antierului se vor folosi c ile de acces deja existente.
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7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucr rilor organiz rii de antier
Tipuri de impact asupra factorilor de mediu (aer, ap , sol + subsol, biodiversitate,
a ez ri umane) identificate în perioada de construc ie:
- impact pe termen scurt asupra factorilor de mediu produs prin emisiile de praf, noxe
rezultate din arderea carburan ilor, zgomote, vibra ii, de euri gospod rite necorespunz tor,
precum i poluarea accidental cu produse petroliere în timpul programului de lucru în
antierul de construc ii;
- impact pe termen scurt asupra solului i subsolului prin ac iunea de excavare pe
perioada de construc ie;
- impact rezidual nesemnificativ asupra solului

i subsolului prin existen a

construc iilor supraterane;
- impact pozitiv pe termen lung prin amenajarea parcului.

7.4. Surse de poluan i i instala ii pentru re inerea, evacuarea
dispersia poluan ilor în mediu în timpul organiz rii de antier

i

Sursele de poluan i existente în timpul organiz rii de antier sunt date de:
sursele mobile care genereaz emisii în aer;
mijloacele auto i utilajele care pot înregistra pierderi accidentale de carburan i i/sau
lubrifian i.
Nu se pune problema unor instala ii pentru re inerea, evacuarea i dispersia poluan ilor
în mediu in timpul func ion rii organiz rii de antier.

7.5. Dot ri i m suri prev zute pentru controlul emisiilor de poluan i în mediu
Nu este cazul.

24

MEMORIU DE PREZENTARE pentru proiectul:
„EXECU IE LUCR RI DE "AMENAJARE PARC TUZLA", AMENAJ RI PEISAGERE,
SPA II VERZI, ALEI PIETONALE, PIST BICICLETE, LOC DE JOAC PENTRU COPII,
PIA ET PUBLIC , SEDIU ADMINISTRA IE, GRUPURI SANITARE I RACORDURI LA
UTILIT I” – comuna Tuzla, Str. Eternit ii i Po tei FN, jude ul Constan a
INVESTITOR: S.C. LIDL ROMANIA SCS
FIȘĂ DE PREZENTARE ȘI DECLARAȚIE pentru SERVICE AUTO

VIII. Lucr ri de refacere a amplasamentului la finalizarea
investi iei, în caz de accidente i/sau la încetarea activit ii,
în m sura în care aceste informa ii sunt disponibile
8.1. Lucr rile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea
investi iei, în caz de accidente i/sau la încetarea activit ii
Dup finalizarea investi iei se va realiza îndep rtarea de pe amplasament a tuturor
materialelor/de eurilor rezultate la amenajarea parcului.

8.2. Aspecte referitoare la prevenirea i modul de r spuns pentru cazuri
de polu ri accidentale.
Nu este cazul.

8.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instala iei
Nu este cazul.

8.4. Modalit i de refacere a st rii ini iale/reabilitare în vederea utiliz rii
ulterioare a terenului
Nu este cazul.
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IX. Anexe – piese desenate
•

Plan de încadrare în zon

•

Plan de situa ie

•

Plan împrejmuire

•

Plan încadrare în raport cu ariile naturale protejate.

•
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