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Ca urmarea cererii adresate de Apn Canal S.A. Galali, cu sediul in mun. Galali, str. Constantin

Brincoveanu, nr. 2, judelul Galali, inregistratd la APM Galati cu nr. 21559109.12.2015, in baza

Ordonantei de Urgentd a Guvemului nr.19512005 privind protecJia mediului, aprobatd cu modificdri gi

completdri prin Legea nr.265/2006, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, a Hotirdrii Guvemului

nr. 44512009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 9i private asupra mediului, cu

modificirile ulterioare qi a Ordonantei de Urgentd a Guvemului nr. 5712007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei gi faunei sElbatice, aprobata cu modificari

si completari p.in Legea 49 1201 1 , dupd caz, se emite :

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api gi api uzatl' in
judelul Gala{i in perioada 2014-2020 - Aglomerarea Tecuci", propus a ft realizat in intravilanul 9i

exttavilanul mun. Tecuci gi extravilanul com. Drigineqti, jude{ul Galali, in scopul stabilirii condiliilor

qi a masurilor pentru proteclia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care

prevede:

I. Descrierea nroiectului. lucrilrile previzute de proiect. inclusiv instalatiile si echinamentele.

Proiectul prevede realizarea unor lucrdri in scopul dezvoltdrii infrastructurii de apd qi api uzati din
judelul Galali.
Proiectul se incadreazi in prevederile Hotiirdrii Guvemului nr. 44512009, cu modificdrile ulterioare,

anexa nr.2, pct. 13 lit. a ,,orice modificdri sau extinderi, altele decat cele prevdzute lapct.22 din anexa

nr. 1, ale proiectelor previzute in anexa nr. I sau in prezenta anexd, deja autorizate, executate sau in

curs de a fi executate, ca"re pot avea efecte semnificative negative asupra mediului"

Proiectul nu intrd sub incidenla art. 28 din OUG nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei qi faunei salbatice, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

deoarece amplasamentul proiectului nu se afli in interiorul unei arii naturale protejate de interes

comumt{u.
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APM Galati - Acord de mediu nr. 02 din 07.07.2016

I.1. Descrierea proiectului
Infrastructura de apd:

Lucrdrile propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse intr-un sistem zonal de

alimentare cu apd. dupi ctun urmeaza:

Sistem de alimentare cu apa UAT-uri componente Localitifi componente

Sistemul zonal de alimentare cu apd Tecuci Tecuci Tecuci

Din punct de vedere administrativ, lucrdrile privind infrastructura de apa se vor realiza pe

amplasamente incluse in teritoriile administrative ale municipiului Tecuci gi comunei DrAgeneqti,

judepl Galali.
Noti: Comuna Drdginegti este inclusd in Sistemul zonal de alimentare cu apd Galali, dar lucrdrile

prevazute prin prezentul proiect care se vor realiza pe teritoriul administrativ al acesteia sunt aferente

Sistemului zonal de alimentare cu apd Tecuci pe care il desetvesc.

Infrastructura de canalizare

Lucrlrile propuse prin proiect se vor realiza pe amplasamente incluse in Aglomerarea Tecuci, dupd

cum urmeaza:

Cluster Aglomerare Localiti(i componente

Tecuci Tecuci

Din punct de vedere administrativ, lucrdrile privind infrastructura de canalizare se vor realiza pe

amplasamente incluse in tedtoriul administrativ al municipiului Tecuci, judelul Galali. Prin prezentul

proiect nu se propun lucrdri aferente infrastructurii de canalizare pe teritoriul administrativ al comunei

Drdgineqti.

Proiectul prevede realizarea urmdtoarelor lucrdri:
.1. Infrastructura de aoi
) Conducte de aductiune

Pe traseul conductei de aductiune, in zona drumului judetean DJ252H sunt necesare urmdtoarele

subtraverslri:

Nr. crt Localitatea Tipul traversdrii Obiectul
sub/supratraversat

Lungimea

sub/supratraversdrii (m)

I. Tecuci subtraversare DJ 252H 18

UAT Lucrdri propuse
Lungime

(m)
Construclii

anexe

Tecuci

Dragdnegti

inlocuirea conductelor de aductiune care transportA apa

brutd de la frontul de captare Rotunda la gopodiria de apd

din Municipiul Tecuci - Complexul de inmagazinare (GA
Nicolae Balcescu - str. Ana Ipatescu nr.26), pe intreg

traseul

5877 12 cdmine de

vane de

sectonzare
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F Retele de distributie apd: Prin proiect se prevede reabilitarea./extinderea retelelor de distribulie a

apei potabile la consumatori dupi cum urmeazA:

Pe tot traseul retelei de distributie sunt prevdzute subtraversari, dupS cum urmeaz6:

Nr. crt Localitatea Tipul traversirii Obiectul
sub/supratraversat

Lungimea
sub/supratraversirii (m)

I Tecuci subhaversare DJ 252H 8,00

2. Tecuci subtraversare DJ 252H 7,00

Tecuci subtraversare DJ252H 11,00

Tecuci subtraversare DJ252H 10,00

5. Tecuci subtraversare p6rAu Tecucel 18,00

6. Tecuci subfaversaxe CF 28,00

F Sistem SCADA cu dispecer pentru tot sistemul zonal Tecuci dotat cu elemente de automatizare

specifice.

.1. Infrastructura de canalizare
D Relele de canalizare: prin proiect se prevede reabilitarea/extinderea reJelelor de canalizare

menajerd dupd cum urmeaz6:

Localitate Lucriri propuse
Lungime

(m)
ConstrucJii anexe qi brangamente

Tecuci Reabilitare relea de distribulie
apd potabild

7438 162 cdmine de vane (de sectorizare, golire,

aerisire-dezaerisire).

o 3 00 hidranJi

o 13 cimine de debitmetre

r 35 instalalii de mdsurare a presiunii

r 1460 brangamente

o 4 cimine de vane electrice de sectorizare

o 2 statii de repompare

Extindere relea de distribulie
api potabilS

2t159

Localitate Lucriri propuse
Lungime

(mJ
Stalii de pompare ape lzate gi racorduri

Tecuci

Reabilitare relea de

canalizarc

9095 o Il SPAU
o 879 cdmine

o 3670 racorduri prevdzute cu cdmine

de racord

Extindere relea de

canalizare

27842

Conducte de refulare
SPAU

s895
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APM Galati - Acord de mediu nr. 02 din 07.07.2016

Pe traseul retelei de canalizare. sunt necesare urmatoarele subtraversari:

Nr. crt Localitatea Tipul traversdrii Obiectul
sub/supratraversat

Lungimea

sub/supratraversdrii (m)

1 Tecuci subtraversare Rdu BArlad (brat Rateg) 60

2. Tecuci supratraversare Rdu Bdrlad 80

3. Tecuci subtraversare DJ252H 8
A Tecuci subtraversare CF 30

/ Lucriri de alimentare cu energie electrici
Pentru toate obiectivele propuse (stajii pompare apd gi api uzati, etc.) care necesitii energie electricd in
etapa de funclionare, se vor realiza lucrdri specifice de bransare la reteaua de energie electricd din
zond.

Pentru fiecare stalie de pompare apf uzatd este prevdzuti distribulia energiei electrice la receptori

dintr-un tablou general, care va fi racordat la releaua zonal6.

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea grupurilor de pompare se va realiza cu ajutorul unui

bransament electric de la releaua electricd din zon6.

Acces

Proiectul nu prevede realizarea unor cdi noi de acces. Se vor utiliza cdile de acces existente, care se vor

amenaja, dupd caz.
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Suprafete ocupate

Denumire amplasament

Suprafata ocupata

temporar (mp)
Suprafata ocupata
definitiv (mp)

Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

UAT
DRAGANESTI

Aductiune L l20

UAT TECUCI Aductiune 1.266 16.192

Relea distribulie api 117.032

Statii repompare apa

potabila
200

Retea de canalizare

menajera

147.590

Statii pompare apa

uzata menajera

275

Conducte refulare 28.411 1 1.040

Organizare de

santier

2.500

Total suprafete (mp) 294.299 30.852 475



1.2, Lucriri previzute de proiect

Prin proiect se prevede lucrdri caracteristice de construclii pentru realiznea de instalatii qi constructii

cu specific apa - canal cu caracter permanent, care vor fr egalonate astfel:

r Etapa presdtitoare care constd in:
- in materializarea culoarului relelelor de alimentare cu apd Ei canalizare

- indepdrtarea vegetatiei existente; se va tdia un numdr de 3l arbori identificati, cu acceptul

Primlriei Municioiului Tecuci. duod cum urmeua:

Locatie
Nr.copaci

identifrcati in
teren

Specia

Strada Gheorghe Petragcu 5 nuci

Strada Tecuciul Nou

J corcoduEi

4 nucl

I catalpa

6 cals

7 duzi

5 zarzdr

TOTAL 31

- amenajarea drumurilor de acces existente

Etapa constructiei care consta in:
- organizarea de $antier pentru construclii

- executia constructiei conform proiectului tehnic

- probe tehnologice

- efectuarea remedierilor, daci este cazul

Etapa ounerii in functiune care consti in:

- dezafectarea organizdrii de santier

- retragerea din amplasamentul proiectului propus a utilajelor tehnologice qi a mijloacelor de

transpon
- aducerea la starea iniJiald a terenurilor utilizate temporar pentru construclii; se vor reface

spaliile verzi, in locul arborilor tdia{i se vor replanta 31 de arbori din speciile paulovnia qi

platani pe un teren localizat in strada 1 Decembrie 1918 -Zona blocurilor ANl,terenceva
fi pus la dispozilie de cdtre Primiria Tecuci

- receptie la terminarea lucrdrilor
- punerea in functiune a obiectirului.

I.3. Organizarea de gantier, asigurarea utilititilor, instala{iile gi echipamentele utilizate:

in vederea realizdrii lucrdrilor este prevazutd o organizare de santier pe teritoriul UAT Tecuci.

Amplasamentul organizdrii de qantier se va stabili, avand in vedere urmdtoarele criterii:

- Asigurarea unei suprafeJe cat mai compacte pentru fiecare organizare de santier, care sa

insumeze max. 2500 mp;

- Terenul se fie pozilionat pe cdt posibil in afara zonelor locuite sau la periferia localitdlilor qi nu

in vecindtatea zonelor impddurite sau cu flord sau faund protejate;
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aprovizionare pe de o parte, respectiv amplasamentele lucrdrilor ce urmeazd a fi executate, pe

de alti parte;

- Acces facil la drumurile principale;
- Adoptarea celor mai economice solutii pentru transportul muncitorilor;
- Suprafetele incintei qi a drumului de acces sd fie stabile.

Incinta organizirii de qantier va avea o suprafald de formd regulatd, cu dimensiunile maxime ale

laturilor de 44,00 m, respectiv 21,00 m. qi va cuprinde urmdtoarele zone:

- Spaliu containere tip pentru birouri $i utilitdli;
- Parcare autoturisme personal tehnic;

- Spaliu depozitare materiale;

- Spaliu tehnic, pazd gi matedale P.S.L;

- Spaliu toalete ecologice;

- Spaliu amenajat pentru circulafie;
- Spaliu amenajat pentru acces gi parcare utilaje de construclii;
- Spaliu pentru spdlare qi igienizare utilaje.

Organizarea de gantier va fi racordatd la utilitili (energie electricd, canalizare, apd potabild) in situalia

in care acestea sunt prezente in apropierea amplasamentului $antierului.
in lipsa relelelor de alimentare cu apd gi canalizare in apropiere, pe amplasamentul organizdrii de

gantier vor fi prevdzute urmdtoarele dotiri:
- rezervor suprateran pentru apd potabila, cu capacitatea minimd de 1500 litri,
- hidrofor pentru apd potabilS;

- bazin vidanjabil din polipropilena, pentru minim 15 persoane, amplasat subteran, pentru
preluarea apei uzate de la lavoare gi de la platforma de spalare utilaje.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului. orintre altele si in lesituri
cu calitatea si concluziile/recomandirile raportului privind imnactul asuora mediului si ale
particioirii publicului

/ scopul lucrarilor propuse este de a proteja atat calitatea apelor apelor subterane gi de

suprafata cat si calitatea solului, prin asigurarea posibilitalii de racordare a populatiei la
sistemul centralizat de alimentare cu apa si canalizare.

/ prin stoparea evacuarii directe a apelor uzate, rcalizarea lucrdrilor va avea un efect benefic
asupra calitdlii apelor de suprafap qi subterane

r' lucrdrile propuse prin proiect includ tehnologii care sA asigure protecjia mediului, in
conformitate cu legislatia in vigoare

y' din concluziile Raportului privind impactul asupra mediului referitoare la impactul prognozat

asupra factorilor de mediu, biodiversitAui 9i peisajului generat de proiect, atat in etapa de

realizarc a lucrdrilor prevdzute in acesta, cdt gi in perioada de funclionare, rezult5:
c in faza de executie a lucrdrilor prevazute prin proiecl prin respectarea mdsurilor de

prevenire qi reducere a impactului identificate, se va genera un impact local nesemnificativ,
temporar qi reversibil asupra calitilii mediului inconjurdtor.

o avdnd in vedere proiectul propus, condiliile de amplasament, echipamentele, instalatiile,
tehnologiile gi materialele ce vor fi utilizate, impreund cu misurile prevdzute pentu evitarea
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afectdrii factorilor de mediu, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact

negativ in perioada de exploatare.

. avdnd in vedere mdsurile de prevenire gi reducere a impactului prezentate, in conditii

normale de lucru sau avarii previzibile, impactul prognozat asupra calitilii fteaticului Ei a

apelor de suprafatl este nesemnificativ, fErd influente asupra acestor factori de mediu; in
situatia unor evenimente de mediu se va acliona conform Planului de prevenire gi combatere

a poludrilor accidentale
o in perioadele de construirc $i exploatare a investiliei, nivelul impactului asupra factorului de

mediu aer va fr minim prin aplicarea mdsurilor de prevenire qi reducere a impactului

prezentate

o prin realizarea lucrdrilor conform prevederilor proiectului gi respectarea mdsrnilor de

prevenire qi reducere a impactului, atAt in perioada de construc{ie cdt 9i in perioada de

exploatare, investitia va genera un impact redus asupra factorului de mediu sol/subsol; dupd

finalizarea lucrdrilor, terenul va fi adus la starea iniliald
. impactul lucrdrilor propuse asupra peisajului va fi temporar gi reversibil, deoarece se vor

reface spaJiile veni afectate in perioada de realizare a lucrdrilor qi se vor replanta arbori in
locul celor tdiati

r disconfortul creat populatiei din zona limitrofa lucrarilor e perioada de executie a lucrarilor

se va manifesta temporar gi fara risc asupra starii de sanatate a acesteia; in perioada de

exploatare, impactul lucrdrilor asupra populaliei 9i snnltAlii umane va fi pozitiv

. impactul zgomotului produs in perioada de executie a lucririlor proiectului asupra agezdrilor

umane va fi nesemnificativ, temporar gi reversibil;

o investilia propusd nu va avea impact asupra condiliilor etnice qi culturale din zon6, intrucAt

pe amplasamentul relelelor de alimentare si canalizare sau in imediatd vecin[tate a acestora

nu sunt obiective de interes public, investitii, monumente istorice sau de arhitectura, care ar

putea fi afectate de lucrdrile
. impactul schimbdrilor climatice asupra lucrdrilor prevAzute prin proiect este indirect,

momentan gi reversibil

r investilia propusd nu va avea un impact in context transfrontierd.

. impactul cumulat al intregului proiect asupra calitatii si regimului cantitativ al apei va fi
pozitiv.

. analiza altemativelor: ludndu-se ca punct de referintd situatia actuali (altemativa ,,0"), au

fost analizate altemative de amplasament, astfel:

F altemative de amplasament:

- pentru retelele de alimentare cu api 9i canalizarc

zr amplasarea conductelor pe trasee ce impun teierea a aproximativ 500 arbori'

ll amplasarea conductelor pe trasee ce impun tiierea a 31 arbori.

in urma evaludrii celor doui altemative s-au adoptat traseele de conducte ce impun tiierea a

3 I arbori
/ prin mdsurile de diminuare a impactului generat, proiectul asigurd respectarea cerinlelor

comunitare transpuse in legislaJia national6:

- OUG nr.19512005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si cu completari prin

Legea 26512006, cu modificdrile qi completlrile ulterioare,
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norme privind condiliile de descdrcare in mediul acvatic a apelor uzate

- Legea nr. 10412011privind calitatea aerului inconjurdtor
- Legea nr.36012003 privind regimul substantelor gi preparatatelor chimice periculoase, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare.

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea 9i ambalarea substanlelor periculoase

- Ordinul Ministrului SanAtalii rv. 11912014 pentru aprobarea Normelor de igienb $i senetate

publicd privind mediul de viald al populaliei

- Ordin MAPPM m.756/1997 pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poludrii
mediului, cu modificdrile ulterioare,

- Legea nr. 21112011 privind regimul degeurilor,

- HG nr. 85612002 privind evidenta gestiunii degeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzdnd

deseurile si deseurile periculoase, cu modificdriie ulterioare,

lII. Misuri pentru prevenirea, reducerea si. unde este Dosibil. compensarea efectelor negative

semnifi cative asupra mediului
III. l. Misuri in timpul realizirii proiectului gi efectul implementiirii acestora:
a) Pentru factorul de mediu apa:

. apele uzate menajere vor fi evacuate in bazine vidanjabile sau relele de canalizare existente,

dupd caz.

. se vor lua mdsuri de evitare a scurgerilor accidentale de materiale, combustibili, uleiuri de la
utilaje/ mijloace de transport.

. reparaliile fi intelinerea utilajelorimij loacelor de transport se vor realiza la unitdli service
autorizate.

b) Pentru factorul de mediu aer:

o folosirea de utilaje de constructii modeme, dotate cu motoare ale c6ror emisii sd respecte

legislalia in vigoare, cu realizarea inspecliilor tehnice periodice;

o folosirea de utilaje cu capacitdli adaptate la volumele de lucriri necesare a fr rcalizatg'
o intrelinerea corespunzdtoare a utilajelor mobile motorizate pentru a se evita cre$terea emisiilor

de poluanli;

o reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;
. oprirea motoarelor utilajelor/vehicuielor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
o utilizarea de materiale de constructii produse in instalatii autorizate;
. curdtarea rolilor vehiculelor la iegirea din qantier;

. toate materialele, inclusiv degeurile rezultate vor fi transportate cu mijloace de transport

acoperite

o umectarea drumului de acces cAtre amplasamentul proiectului, in perioadele calde ale anului, in
scopul reducerii impactului generat de pulberile in suspensie;

r lucrarile ds excavaxe nu se vor executa in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant
puternic)

c) Pentru factorul de mediu sol gi subsol:

. se vor lua mdsuri adecvate de organizare de gantier gi de limitare a zonelor de impact.
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. evacuarea controlata a apelor uzate in timpul realizarii investitiei, astfel incat sa se evite

infiltrarea acestora in panza freatica;

o pimAntul in exces din excavaiii va fi folosit in totalitate pentru umpluturi,

o pe amplasament nu se vor depozita combustibili; alimentarea cu carburan{i a mijloacelor de

hansport se va face numai din staJii de distribujie carburanJi attorizate;

. stocarea temporari controlatd a materialelor, materiilor prime, etc. se va face in spatii special

amenajate, in zona organizirii de gantier;

. se va asigura gestionarea conform legislaliei in vigoare, a tuturor degeurilor generate ca urmare

a lucrdrilor de execulie a proiectului (colectare separata, stocare temporara, tansport,

valorifi careleliminare prin societlJi specializate autorizate);

o platforma de intretinere si spalare a utilajelor va fi realizata cu o panta suficient de mare care sa

asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor
. se vor lua mdsuri corespunzatoare in vederea reducerii la minim a condiliilor care ar favoriza

aparilia unor poludri accidentale datorate statrionArii, functionirii qi transportului cu utilajele gi

mijloacele de transport din dotare sau datorit5 funcliondrii necorespunzitoare;

o reabilitarea terenului aferent organizArii de gantier dupi finalizarea lucrlrilor de execulie qi

aducerea acestuia la starea initiali:
d) Pentru zgomot qi vibratii:

. se vor utiliza utilaje performante cu nivel redus de zgomot gi pentru care s-a realizat revizia

tehnicd,

. se va limita la minim timpul de lucru al utilajelor grele de construclii.

r utilajele gi mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspecliilor tehnice gi vor fi intretinute

in parametrii normali de zgomot produs;

e reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de

ftansport;
. adoptarea de tehnici de construclie in vederea respectiirii limitelor de zgomot impuse

e) Pentru degeuri:

o de$eurile generate ca urrn{ue a des{Egurdrii activitdlii vor fi colectate selectiv qi stocate

temporar, corespunzdtor prevederilor legislatiei specifice, in spa{iile special amenajate, in
containere qi recipiente specializate in vederea eliminirii/valorificdrii,

o de$eurile refolosibile vor fi valorificate,

Degeurile generate in perioada de constructie vor fi gestionate conform tabelului:

Cod
deseu

Denumire deseu

Cantitate
prevazuta a fi

generata
(kg/an)

Mod de gestionare

Valorificare Eliminare Stocare

17 01 07 amestecuri de beton,

caramizi, tigle si

materiale ceramice,

altele decat cele

specificate la l7 01 06

Cantitate

corcspunzatoare

activitatii de

constructii
montaj

material de

umplere,

rambleiere,

etc

Numai cele

ce nu pot fi
valorificate

17 04 05 Fier si otel 150 Integral

17 05 04 pamant si pietre, altele 20000 material de Numai cele
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Cod
deseu

Denumire deseu

Cantitate
prevazuta a fi

generata

ftg/an)

Mod de gestionare

Valorificare Eliminare Stocare

decat cele specificate la
17 05 03

umplere,

rambleiere,

etc

ce nu pot fi
valorificate

17 06

05*

materiale de construclie

cu conlinut de azbest

Cca.216937 Integral

15 02

02+

absorbanti, materiale

filtrante (inclusiv filtre
de ulei fara alta

specificatie), materiale

de lustruire,

imbracaminte de

protectie contaminata cu

substante periculoase

50 Integral

20 03 01 deseuri municipale

amestecate

1000 Integral

17 04 tl cabluri, altele decat cele

specificate la 17 0410

10 Integral

15 01 02 Ambalaje de materiale

plastice

5 Integral

Deqeurile vor fi predate in vederea valorificdrii/ elimindrii prin societdli autorizate specializate

conform contractelor care vor fi incheiate. Transportul degeurilor se va realiza conform prevederilor

HG nr. 1061/2008 privind transportul deqeurilor periculoase gi nepericuloase pe teritoriul RomAniei.

f) pentru prevenirea riscurilor producerii unor accidente:

o interzicerea accesul persoanelor neautorizate in incinta organizdrii de gantier;

. asigurarea condiliilor de igieni la locul de munc6;

. luarea de misuri pentru eliminarea riscului de incendiu prin instruiri, asigurarea rezervei

intangibile de api necesard pentru intervenlii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului,

asigurarea echipamentelor de proteclie;

o intocmirea planurilor de interventie in situalii accidentale qi respectarea mdsurilor cuprinse in
acestea.

g) Pentru proteclia biodiversitdlii: nu este cazul

h) Pentru agezdrile umane, inclusiv mediul social gi economic:
o utilajele 9i mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspectriilor tehnice qi vor fi inftetrinute

in parametrii normali de zgomot produs;

. respectarea traseului de transport qi acces a vehiculelor gi utilajelor, care asiguri un impact

minim asupra confortului populatiei din zoni gi factorilor de mediu, in baza acceptului

autoritijilor administrative locale;
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in zonele de lucru amplasate in vecindtatea zonelor locuite, activitatile specifice organizarilor

de santier se vor desfasura numai in perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniste si odihna

de noapte;

realizarea lucrdrilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrdri, astfel incAt sa fie scurtata

perioada de executie pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative si in acelasi

timp pentru tronsoanele afectate sa fie redate destinatiei initiale intr-un interval de timp cdt mai

scurt;

. asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

. asigurarea menlinerii curateniei traseelor si drumurilor de accces folosite de mijloacele

tehnologice de transport;

. evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

. curAtarea rotilor vehiculelor la iegirea din gantier;

. evitarea afectarii altor lucrdri de interes public existente pe traseul obiectivuiui propus;

e asigurarea accesului echipelor de interven{ie a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau

remedierea unor defectiuni ale re{elelor sau lucrdrilor de interes public existente in zona

organizarilor de santier;

i) Pentru peisaj: dupd frnalizarea lucrdrilor de execuJie terenul aferent organizbrii de gantier qi zonelor

adiacente se va reabilita gi se va aduce la starea initiali
j) Pentru patrimoniul cultural qi istoric: In situtia in care pe timpul execuJiei lucrdrilor de alimentare cu

apa si canalizare vor avea loc descoperiri arheologice intamplatoare vor fi sistate lucririle si se va

anunta in termen de 72 de ore autoritatea competentd pe raza careia s-a realizat descoperirea.

IIL 2. Misuri in timpul exploatlrii gi efectul implementirii acestora

a) Pentru factorul de mediu apd:

. se va elabora si implementa un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

. se vor monitoriza debitele de apa prelevate din sursele subterane

. se va efectua verificarea periodicd a sistemului de canalizare gi repararea eventualelor

neetangeitali gi defecli uni;

. stocarea substanlelor periculoase se va face in conformitate cu cerinJele prevazute de legislatia

de mediu in vigoare

o stocarea temporard a degeurilor se va face in spalii special amenajate in acest scop in
conformitate cu cerinlele previzute de legislaJia de mediu in vigoare

b) Pentru factorul de mediu aer :

. evitarea traversarii zonelor urbane qi stabilirea de trasee altemative pentru transportul

materialelor qi degeurilor pana la destinatia finala;
. inspeclii periodice ale retelei de canalizare pentru a se detecta la timp orice disfunctionalitati si

adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute

. respectarea traseului de transport gi acces a vehiculelor 9i utilajelor, care asigurd un impact

minim asupra conforhrlui populatiei din zond gi factorilor de mediu, in baza acceptului

autoritililor administrative locale;

. utilajele gi mijloacele de transport, etc vor
inspecJiilor tehnice periodice;

c) Pentru factorul de mediu sol gi subsol:

corespunde condiliilor tehnice, cu realizarea
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. verificarea periodicd a etan$eitdlii sistemelor de canalizare a apelor uzate, pentru a se evita

degradarea premature a acestora gi aparilia unor pierderi in sol;
. utilizarea de echipamente gi instalalii fiabile, corect proiectate gi montate, pentru a se evita

aparilia de scurgeri;
o Stocarea substanlelor periculoase se va face in conformitate cu cerinlele prevazute de legislatia

de mediu in vigoare

o colectarea degeurilor pe tipuri qi depozitarea temporare a acestora in spatii special amenajate;

d) Pentru zgomot qi vibrajii:
o folosirea tehnicilor de control a zgomotului,
. exploataxea qi intrelinerea corespunzatoare a instalaliilor

e) Pentru degeuri:

o in perioada de funclionare, deqeurile vor fi gestionate conform prevederilor autorizaJiei de

mediu in vigoare la acea datd.

o de$eurile refolosibile vor fi valorificate,
o identificarea continui 9i punerea in practicd a posibilitetrilor de prevenire a generdrii deqeurilor,

Degeurile rezultate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul
degeurilor 9i HG nr. 85612002 privind evidenla gestiunii deqeurilor qi pentru aprobarea listei

cuprinzdnd degeurile, inclusiv degeurile periculoase cu modificdrile ulterioare.

Transportul deqeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul

degeurilor periculoase gi nepericuloase pe teritoriul Romdnier.

f1 Pentru gospodArirea substanlelor chimice periculoase:

r substanlele chimice periculoase se vor depozita separat in spalii spatii special amenajate

. receplia, manipularea $i depozitzrea substanlelor chimice periculoase va fi ficuti conform

normelor specifice, in condilii de siguranli pentru personal gi mediu. Fiecare substan{i chimicd

va fi achizilionat6 insolitd de ,,Figa tehnicd de securitate".

. manipularea substanlelor chimice periculoase se va face de cltre personal instruit $i dotat cu

echipament de protecJie adecvat, conform NTSM.
g) Pentru proteclia biodiversitalii: nu este cazul

h) Pentru agezdrile umane, inclusiv mediul social qi economic: dupi finalizarea lucririlor, impactul va

fi pozitiv
i) Pentru peisaj: Dupa executarea lucrarilor, se va proceda la readucerea terenului la starea initiala prin

refacerea spatiilor verzi si replantarea de arbori in locul celor tiiali
j) Pentru patrimoniul cultural gi istoric: nu este cazul.

III. 3. Misuri pentru inchidere/demolare/dezafectare 9i reabilitarea terenului in vederea

utiliznrii ulterioare, precum gi efectul implementirii acestora.

Mijloacele fixe se vor reinnoi permanent prin lucrfi de reparalii/ moderniziri pentru a se asigura

funclionalitatea investiliei, astfel incat lucrdrile realizate prin proiect nu se vor desfiin{a/ inchide.

IV. Conditii care trebuie respectate

f. in timpul realizirii proiectului:
a) condilii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (romAnegti sau

comunitare), dupd caz:
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se vor respecta prevederile Avizului de gospoddrire a apelor emis de ANAR - ABA Prut -
BArlad in vigoare

beneficiarul gi executantul vor urmdri gi respecta prevederile legale privind executia lucrdrilor

de constructii-montaj :

o interzicerea accesului persoanelor neautorizate sau neinstruite prin imprejmuirea zonei de

lucru;
r lucrdrile se vor desligura cu respectarea condiliilor tehnice qi a regimului juridic prevdzute prin

actele de reglementare prealabile, emise de alte autorit5li;

o executria lucrdrilor de construclii - montaj va fi condusi de cadre tehnice cu experienti;

responsabilitatea instruirii personalului gi asigurarea recuperdrii materialelor apa4ine acestora.

. toate operaliile se vor realiza numai cu personal calificat qi autorizat pentru executarea

lucrdrilor din toate punctele de vedere (mecanic, electric, tehnologic, SSM, PSI, Proteclia

mediului).
o personalul va fi instruit inainte de inceperea lucrdrilor; instruirea cuprinde succesiunea

executdrii operaliilor gi a fazelor de execulie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice qi asupra

mdsurilor specifice de protectie a muncii care decug din natura acestor operalii.

. se va asigura imprejmuirea locului de lucru cu elemente demontabile, marcarea cu panouri

avertizoare, interzicerea accesului personalului neinstruit sau a altor pefsoane care nu au

legdturA cu operaliile de execulie lucrdri de construclii proiectate;

. se vor monta inscriptii de avertizare gi va fi interzis accesul autovehiculelor sau a persoaaelor

care nu sunt implicate in realizarea lucrdrilor.
. lucrdrile se vor executa in timpul zilei. Dacd este necesar sa se execute lucrarea pe timp de

noapte, se va asigura iluminat corespunzitor. Se vor evita pe cdt posibil executarea

operajiunilor cu grad ridicat de pericol.

! managementul degeurilor generate pe amplasament in perioada de executie a lucrdrilor se va

realizain conformitate cu Iegisla{ia de mediu in vigoare;

o se interzice depozitarea necontrolati a degeurilor ce rezultd in urma lucrdrilor de executie.

r colectarea gi stocarea temporard a degeurilor se va face in spalii special amenajate.

o valorificarea./eliminarea degeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societdli

specializate autorizate ;

b) condilii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integreazi

concluziile evaludrii adecvate, dupd caz - Nu este cazul.

c) condiliile necesare a fi indeplinite in timpul organizdrii de $antier:
. organizarca de gantier se va realiza in imediata vecinAtate a obiectivului arra]nzat, astfel incdt

impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulirii lucrdrilor
prevdzute prin proiect sd fie cdt mai redus.;

. orgutizarea de qantier va fi amenajatd astfel incdt sI asigure facilitelile de bazd conform
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de construclii,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare: alimentarea cu energie electrici,
alimentarea cu apa pentru asigurarea necesitililor igienico-sanitare, facilitali pentru depozitarea

temporari a materialelor, facilititi pentru personal, facilit5li sanitare, facilitnli pentru colectarea

apelor uzate menaj ere, imprejmuire cu gard din panouri metalice pentru protectria organizdrii de

gantier qi a vecindt?l1ilor, dupd caz;
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o La iesirea din gantier va fi asiguratd o zonA pentru curalarea rolilor mijloacelor de transport

pentru factorul de mediu aer:
- se vor lua mdsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bund organizare de qantier, astfel

incat sa se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului

inconj uritor
- drumurile de qantier vor fi intrelinute permanent prin nivelare gi stropire cu apd, pentru

reducerea antrendrii prafului.

- transportul materialelor/degeurilor rezultate in timpul realizdrii lucrdrilor de demontare se va

realiza cu mijloace de transport acoperite cu prelatd, in vederea prevenirii imprdgtierii/degajarii

in atmosferd.

- minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor
corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

- se interzice pdrdsirea qantierului de cetre mijloacele de transport frrd curdlarea prealabild a

rolilor
- pentru zgomot - pe perioada de executie a lucrfuilor, zgomotul produs de activifilile de pe

amplasament nu trebuie sd depdqeascd limitele in teritoriile protejate, prevezute de Ordinul
Ministrului SinatAfii nr. 119/2014 penlru aprobarea Normelor de igien6 9i sindtate publicd
privind mediul de via!5 al populaliei, dupd cum urmeazd:

r in perioada zilei, nivelul de presiune acusticd continuu echivalent ponderat A(AeqT), sa

nu deplqeascd 55 dB qi curba de zgomot Cz 50 dB,
. in perioada noplii, intre orele 2300-700, nivelul de presiune acustici continuu echivalent

ponderat A(AeqT), sa nu depd$easce 45 dB qi curba de zgomot Cz 40 dB.
pentru faclorul de mediu apd;

- pe perioada executiei lucrdrilor, reparatia utilajelor gi a mijloacelor de transport se va face in
unitali specializate;

- nu se vor crea depozite de carburanti in cadrul organizdrilor de gantier.

pentru factorul de mediu sol/subsol:

- se vor utiliza doar mijloace auto qi utilitare care corespund din punct de vedere tehnic normelor

specifice;
- in perioada de execu{ie a lucrdrilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor gi utilajelor

utilizate
- materialele necesare executdrii lucrdrilor prcpuse se vor depozita in locuri bine stabilite,

amenaj ate corespunzator.

- intretinerea corespunzdtoare a utilajelor/mij loacelor de transport utilizate in lucrdrile prevezute

in proiect in vederea evitdrii scurgerilor de combustibili gi uleiuri uzate pe sol/apa gi de alte

substanle toxice qi periculoasel

- depozitarea provizorie a pamrintului excavat se va realiza pe suprafe{e cAt mai reduse;

- refacerea solului (daca este cazul) in zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de

excavare, depozitare de materiale, stalionare de utilaje in scopul reddrii in circuit la categoria

de folosinJa initiald;
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- in cazul poiudrii accidentale a solului cu produse petroliere qi uleiuri minerale de la vehicolele

grele qi echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat,

stocarea lui in recipienti metalici qi eliminarea prin firme specializate.

- se interzice deversarea pe sol a apelor uzate;

pentru gest ionarea dese ur i lor
gestionarea deqeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

se va avea in vedere restrdngerea la minim a spaliului de stocare a deqeurilor rezultate in
perioada de execulie a proiectului prin colectarea selectivd gi valorificarea./eliminarea prin

firme autorizate.

in incinta organizarii de gantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporare, pe

categorii a degeurilor. Stocarea degeurilor se va face in recipienti adecvati tipului de degeu.

managementul degeurilor generate in urma executiei lucrdrilor prevdzute in proiect se va realiza

in conformitate cu legisla{ia specificd de mediu qi va fi in responsabilitatea societdJilor care

r ealizeazd lucl drile, astfel :

degeurile municipale amestecate generate in perioada lucririlor de demontare/constructii

montaj vor fi stocate temporar in pubele gi apoi preluate de firme de salubrizare antoizate;
degeurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrdrilor de construclii (metalice feroase

gi neferoase, hArtie gi carton, plastic, PET, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in
functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificdrii prin societdti autorizate

specializate, conform prevederilor legislative aflate in vigoare;

in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002, cu modificlrile ulterioare - Anexa I, pe tot

parcursul realizdii proiectului se va tine evidenla deqeurilor; raportarea lunard a eviden{ei

deqeurilor la APM Galali;

deqeurile din constructii vor fi utilizate ca material de umpluturd, iar cele care nu vor putea fi
valorificate vor fi eliminate prin predarea lor, pe baza de contract catre un prestator de servicii;

pentru biodiversitate nu este cazul

d) Planul de monitorizare a mediului
Pe toati perioada executirii lucrdrilor se vor monitoriza: modul de ftansport al materialelor, modul de

gestionare a degeurilor rezultate, utilizarea eficientd a materialelor, functionarea utilajelor si

autovehiculelor de transport.

o Pentru factorul de mediu aer (emisli de la mijloace de transport) parametrii la care vor functiona
mijloacele auto din dotarea societdtii vor asigura respectarea Normelor RAR;

c Evidenla gestiunii deseurilor va fi Jinutd lunar conform HG nr. 856/2002 gi va contine urmAtoarele

informatii: tipul degeului, codul degeului, sursa de provenienp, cantitatea produsd, modul de stocare

temporard, data preddrii degeului, cantitatea predatd citre tnnsportator/colector, cantitatea

valorificati, cantitatea eliminatd, datele de identificare ale colectorului. Pe tot parcursul realizdrii
proiectului se va transmite lunar la APM Galati raportarea privind evidenla gestiunii degeurilor

rezultate;

o Se va monitoriza nivelul de zgomot in teritoriile protejate, conform Ordinului Ministrului SdnAta$i

nr. 11912014 pentru aprobarea Normelor de igiend $i sdndtate publicd privind mediul de viald al
populaliei pe toata perioada executarii lucrdrilor, la orele de v6rf ale activitifilor deslEgurate. Pentru

lucrdrile executate pe fiecare stradd din zonele locuite se va efectua cAte o mlsuritoare/luni in
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termen de 10 zile de la data emiterii.

2. in timpul exploatdrii:
a) condiliile necesare a fi indeplinite in funclie de prevederile actelor normative specifice: respectarea

legislaliei in domeniu.

. managementul degeurilor generate pe amplasament in perioada de funlionare se va realiza in
conformitate cu legislalia de mediu in vigoare.

o se interzice depozitarea necontrolatd a degeurilor generate din activitate.
o colectarea gi stocarea temporara a degeurilor generate din activitate se va face in spatii special

amenaj ate.

o valorificarea/eliminarea degeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societd{i
specializate autorizate.

b) condilii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerin{ele legislatiei

comunitare specifice, dupd caz:

. titularul activitdlii in perioada de funclionare trebuie sd se asigure ca sunt funclionale: Planul de

prevenire gi combatere a poludrilor accidentale, Planul privind gestionarea gi managementul

situaliilor de urgenld, Planul de evacuare in situalii de urgentd qi Planul de organizare a apirdrii
impotriva incendiilor, carc valeazl orice situalie de urgentd ce poate apArea pe amplasament, in
vederea minimizdrii efectelor asupra mediului. Ele trebuie sd fie disponibile pe amplasament in
orice moment pentru inspecJie de cdtre personalul cu drept de control al autoritetrilor de

specialitate.

c) planul de monitorizare a mediului
o Factorul de mediu apa.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, industriale qi pluviale se vor monitoriza in
conformitate cu prevederile Autorizaliei de gospoddrire a apelor in vigoare

o Evidenla gestiunii deqeurilor va fi tinutd lunar conform HG nr. 856/2002 9i va contine

umdtoarele informalii: tipul degeului, codul degeului, sursa de provenientd, cantitatea produsi,

modul de stocare temporard, data preddrii deqeului, cantitatea predata cdtre

transportator/colector, cantitatea valorificatd, cantitatea eliminat5, datele de identificare ale

colectorului
o Evidentra substantelor chimice periculoase folosite in activitate

Raportiirile se vor efectua conform prevederilor autorizatiei de mediu in vigoare.

3. in timpul inchiderii, dezafectirii, refacerii mediului gi postinchidere: nu este cazul

V. Informatii cu privire la procesul de particinare a publicului in nrocedura derulatS:
Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecdrei etape procedurale prin anunluri in mass

media, pe site-ul APM Galati, la sediul autorita lor publice administrative (Primaria Municipiului

Tecuci gi Primdria Comunei Drdgdneqti), pe site-ul societdlii, la sediul societalii, astfel:

o Anunlul cu privire la depunerea solicitlrii de emitere a acordului de mediu: afiqare pe site-

uVavizierul APM Galati in data de 0'7.01.2016;

o Anunjul cu privire la depuncrea solicitdrii de emitere a acordului de mediu: publicare in ziarul

Monitorul de Galali din data de 29.12.2015, afiqat la sediul Primariei Municipiului Tecuci qi
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Primdriei Comunei Drdgdnegti in data de 04.01.2016, afigat la sediul Apd Canal SA Galati in data

de 23.12.2015 9i pe site-ul Apd Canal SA Galali in data de 24.12.2015

Anunlul cu privire la decizia etapei de incadrare: afigare pe site-ul APM Galali in data de

03.03.2016;

Anuntul cu privire la decizia etapei de incadrare: publicare in ziarul Monitorul de Galati din data

de 04.03.2013, afigat la sediul Primariei Municipiului Tecuci qi Primdriei Comunei Drdgdnegti in

data de 03.03.2016, afi9at pe site qi la sediul Api Canal SA Galati in data de 03.03.2016,

Afigare indrumar privind intocmirea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM

Galati in data de 16.03.2016;

Afigarea raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Galali in data de 20.04.2016;

Anun{ul cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului gi de realizare a

dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: afigat pe site-ul/avizierul APM

Galati in data de 22.04.2016;

Anunlul cu privire la depunerea rapofului privind impactul asupra mediului qi de realizare a

dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: publicare in ziarul Monitorul de

Galati din data de 22.04.2016, afiqat la sediul Primariei Municipiului Tecuci gi Primiriei Comunei

Drigdnegti in data de 21.04.2016, afiqat la sediul ApI Canal SA Galati in data de 21.04.2016 9i pe

site-ul Apd Canal SA Galali in data de 22.04.2016;

Dezbaterea publicd desftquratd la sediul Primdriei Municipiului Tecuci in data de 17.05.2016. Nu

au fost inregistrate observalii/comentarii ale publicului.

Proiectul acordului de mediu a fost afisat pe site-ul APM Galati in data de 27.06.2016.

Anunlul cu privire la emiterea acordului de mediu a fost afigat pe site-ul/avizierul APM Galati in
data de 28.06.2016;

Anunlul cu privire la emiterea acordului de mediu: publicare in ziarul Monitorul de Galati din data

de 29.06.2016, afiqat la sediul Primariei Municipiului Tecuci qi Primdriei Comunei Drdgdneqti in
data de 28.06.2016, afi;at la sediul Apd Canal SA Galali in data de 28.06.2016 9i pe site-ul Apd

Canal SA Calati in data de 28.06.2016

Nu au fost inregistrate propuneri/observalii ale publicului interesat pe intreaga perioadd de derulare

a etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

. S-au solicitat completlri ale Raportului privind impactul asupra mediului. Completirile au fost

afiqate pe site-ul APM Galali in data de 03.06.2016

in conformitate cu prevederile art. 15, alin.2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protec(ia

mediului, aprobati cu modificiri gi completiri prin Legea nr. 26512006, cu modificiirile gi

completirile ulterioare, titularul are obligafia de a notifica autoritatea competenti pentru

protecfia mediului dacii intenin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de

reglenentare, precum gi modificiri ale condi{iilor care au stat la baza emiterii actelor de

reglementare, inainte de realizarea modificlrii.

La finalizarea lucririlor, titularul proiectului notifici A.P.M. Galafi in vederea efectuiirii unui

control de specialitate pentru verificarea respectirii prevederilor acordului de mediu. Procesul-

verbal incheiat de A.P,M, Galati la verificarea respectirii prevederilor prezentului acord de

mediu, se anexeazi gi face parte integranti din procesul-verbal de receptie la terminarea

lucririlor.
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APM Galati - Acord de mediu nr. 02 din 07.07.2016

Dupi finalizarea investifiei li inainte de punerea in funcfiune a acesteia, se va solicita Si obtine
autorizafia de mediu revizuiti necesarl funcfionirii.

Prevederile prezentului act se pot revizui in condiliile specificate in art.46 din Ord. M.M.P. nr.

135/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaludrii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice gi private, in cazul in care se consata aparilia unor elemente noi, necunoscute la data

emiterii prezentei notifi cdri

Prezentul acord de mediu este valabil pe toati perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea gi anularea acestuia, dupi caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.44512009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice 9i private asupra mediului, cu modificdrile
ulterioare pi ale Legii contenciosului administrativ rr. 554/2004, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

Prezentul acord de mediu conline 18 (optsprezece) pagini.
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