


































































 Compania Emo SRL  Str. Toma Caragiu, nr. 2, jud. Vaslui Tel/Fax: 0040 235 321 751 E-mail: contact@emogroup.ro 

ALIMENTARE CU APA POTABILA ZONA DE LOCUINTE ANL SOSEAUA HUSI-IASI 74-76 MUNICIPIUL HUSI  

PROIECT: 559/2017 FAZA: S.F. 
    

 
      

 

MEMORIU DE PREZENTARE 
    Denumirea  proiectului : 
 “ ALIMENTARE CU APA POTABILA ZONA DE LOCUINTE ANL, SOSEAUA HUSI-IASI, MUNICIPIUL HUSI” 

II. Titular 
- Numele companiei : MUNICIPIUL HUSI 
- Adresa poştală : MUN.HUSI, STR.1 DECEMBRIE, NR.9, COD POSTAL 735130, JUD.VASLUI 
- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet : tel.0235/480009;   
- Numele persoanelor de contact :  

- director/manager/administrator : CIUPILAN IOAN (primar) 
- responsabil pentru protectia mediului : NECHIFOR FLORIN 

 Investitia consta in realizarea alimentarii cu apa potabila a zonei de locuinte ANL, situate in municipiul Husi, 
soseaua Husi – Iasi. 
 Terenul in suprafata de 2600 mp este situat in municipiul Husi si se afla in proprietatea publica a municipiului Husi in administratarea Consiliului Local Husi, proprietatea publica a judetului Vaslui in administrarea Consiliului Judetea Vaslui si domeniul public al statului in adminstrarea C.N.A.I.R. 

III. Descrierea proiectului 
- un rezumat al proiectului 
 Investitia propusa presupune realizarea urmatoarelor categorii de lucrari :  Realizarea retelei de alimentare cu apa cu teava din polietilena de inalta densitate, avand Dn 150 mm dimensionata sa poata transporta atat apa necesara consumului menajer cat si cea pentru stingerea incendiilor;  Procurarea si montarea a doua grupuri de pompare apa, unul pentru consumul menajer, celalalt pentru instalatia de stingere cu hidranti de incendiu exteriori. Cele doua grupuri vor folosi ca sursa de apa revervorul de 5000 mc, urmand sa debiteze in reteaua de apa propusa Dn 150 mm. Dimensionarea retelei de apa si a celor doua grupuri de pompare, in special a celui pentru consumul menajer s-a facut si in baza unor prognoze privind evolutia zonei din punct de vedere urbanistic. Astfel am tinut cont de estimarile facute de Primaria Municipiului Husi, prin serviciul urbanistic privind aparitia in zona a altor imobile de locuit (individuale sau blocuri de locuinte). 

 Caracteristicile retelei de apa sunt :  Material   : PEHD  Diametru nominal : Dn 150 mm  Lungime  : L = 1420 m   



 

 

 - justificarea necesităţii proiectului 
 In prezent, zona unde sunt realizate locuintele ANL 60 apartamente nu are retea de alimentare cu apa. De asemeni, de la intersectia DJ 244 D Husi-Averesti cu E581 spre amplasamentul zonei de locuinte ANL nu exista hidranti stradali de incendiu, neexistand conditii de montaj pentru acestia tinand cont de faptul ca reteaua de apa existenta in zona nu este dimensionata pentru o instalatie de stingere cu hidranti exteriori. Reteaua existenta in zona este realizata cu teava PEHD avand Dn 50 mm. Pentru asigurarea atat a consumului menajer (pentru locuintele existente cat si cele ce vor apare in perspectiva) cat si a necesarului de apa pentru stingere este obligatoriu executia unei noi retele dimensionata corespunzator. Apa va fi furnizata de la rezervorul existent cu capacitatea de 5000 mc. Pentru asigurarea celor doua utilitati consumul menajer si apa necesara stingerii incendiilor am propus in camera existenta a rezervorului de apa doua grupuri de pompare, dupa cum urmeaza : - Grup de pompare consum menajer, alcatuit din doua pompe cu functionare simultana (a doua pompa intra in functiune cand exista solicitare de debit), tablou automatizare - Grup de pompare de incendiu, alcatuit din doua pompe (1+1), tablou automatizare  
- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de  
teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) 

- Plan de incadrare in zona 
- Plan de situatie  

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)  
Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

- profilul şi capacităţile de producţie;  Nu este cazul. 
- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  Nu este cazul. 
- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; Nu este cazul. 
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; Nu este cazul. 
- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; Alimentarea cu apa de la rezervorul existent in str.Dobrina, avand capacitatea de V = 5000 mc, situat la 

intrarea in municipiul Husi. 
Alimentarea cu energie electrica a grupurilor de pompare propuse se va face de la reteaua electrica 
existenta ce alimenteaza pompele existente. 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; Reteaua de apa propusa va fi amplasata pe domeniul public, in zona de siguranta a drumurilor, fara a 
afecta platforma acestora sau proprietatile locuitorilor.  
Dupa efectuarea lucrarilor, zona de siguranta a drumurilor va fi refacuta integral. 



 

 

 
- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente Nu este cazul. 
- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare  Nu este cazul. 
- metode folosite în construcţie Sapatura necesara in veederea pozarii retelei de apa va fi executata manual, pentru a nu periclita 

siguranta retelelor edilitare existente in zona. 
- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară, Investitia se va derula dupa cum urmeaza : 

 realizarea retelei de alimentare cu apa, inclusiv a caminelor aferente  montarea grupurilor de pompare in camera pompe existenta  realizarea probelor la instalatia de alimentare cu apa (retea + echipamente)  refacerea in totalitate a amplasamentului in zona afectata de executia lucrarilor  punerea in functiune a acesteia  
- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate Nu este cazul. 
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare Alternativa 1 – Alimentarea cu apa de la surse proprii subterane propuse in zona (puturi forate) 

Alimentarea cu apa din puturi forate executate in zona are urmatoarele avantaje/dezavantaje : 
Alternativa 2 – Alimentarea cu apa de la rezervorul existent in str.Dobrina, avand capacitatea de V = 
5000 mc, situat la intrarea in municipiul Husi  
S-a ales alternativa 2, ca urmare a urmatoarelor avantaje : 
o Realizarea unei valori de investitie mai rezonabile, ca urmare a existentei sursei de apa (rezervorului cu capacitatea de 5000 mc). o Existenta spatiului de amplasare a celor doua grupuri de pompare (camera pompe existenta) o O gestionare mai usoara a alimentarii cu apa a mai multor zone din municipiul Husi, ca urmare a folosirii sursei de apa existente si a existentei locatiei comune pentru grupurile de pompare, existente si propuse. De aici vor rezulta si costuri mai mici in exploatarea sistemului de asigurare cu utilitati. o Timp de realizare a investitiei mai scurt  

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor). Nu este cazul. 
- alte autorizaţii cerute  pentru proiect.  Aviz DELGAZ GRID SA  Aviz TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA  Aviz SC GAZ EST SA  Aviz SC AQUAVAS SA  Aviz DRDP IASI  Aviz CONSILIUL JUDETEAN VASLUI – DIRECTIA TEHNICA 



 

 

Localizarea proiectului 
- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 – nu 
este cazul 
- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale – plan de incadrare in zona, plan de situiatie.  
Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile – nu este cazul. 
O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori : 
- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) – Investitia propusa nu va avea impact negativ asupra populatiei tinand cont de faptul ca este situata la peste 500 m fata de cea mai apropiata locuinta. De asemeni, investitia nu se constituie ca o sursa de poluare pentru mediul inconjurator (apa, aer, sol), toate rezidurile rezultate de la hala de crestere a animalelor fiind colectate la bazine vidanjabile, iar de aici fiind duse la o statie de epurare cu care beneficiarul va incheia contract. 
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu este cazul 
- magnitudinea şi complexitatea impactului – nu este cazul 
- probabilitatea impactului – nu este cazul 
- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul 
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – nu este cazul 
- natura transfrontieră a impactului – nu este cazul  

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 
1. Protecţia calităţii apelor: - nu este cazul. 
2. Protecţia aerului: - nu este cazul 
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

- Utilajele pentru incarcarea/descarcarea furajelor sunt cu nivel scazut de zgomot redus, valori ce se incadreaza in STAS 10009/1998 4. Protecţia împotriva radiaţiilor: 
- Nu exista surse de radiatii. 5. Protecţia solului şi a subsolului : 

 Se vor asigura conditii pentru depozitarea in siguranta a materialelor de constructie si se vor lua masuri  pentru indepartarea de pe teren a deseurilor rezultate in urma lucrarilor. Depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) si sa nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale.        



 

 

  
6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

Nu este cazul. 
 Prin proiectul propus populatia, flora si fauna si ceilalti factori de mediu din zona nu au de   suferit. 
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

Investitia propusa se afla in extravilan si nu afecteaza asezari umane si alte obiective de interes public. 
8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 

Deseurile menajere rezultate vor fi depozitate in pubele ecologice, pe categorii : menajere si reciclabile  
(hartie, plastic, metalice de la ambalaje). 
9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

- Nu este cazul. V. Prevederi pentru monitorizarea mediului 
- Se vor monitoriza periodic evacuarea deseurilor solide si lichide rezultate de la grajdul de animale. VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia 

comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor 
etc.) 

- Nu este cazul. VII. Lucrări necesare organizării de şantier  
- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; Realizarea căilor de acces; procurarea de unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; asigurarea sursei de 

energie electrica; realizarea racordului de apă potabilă, a unui grup sanitar (toaleta ecologica vidanjabila); realizarea 
graficelor de execuţie a lucrărilor ; organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile 
specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ; măsuri specifice privind protecţia şi 
securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor 
de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului; măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de 
vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare). 
Materialele de construcţie cum sunt materiale pentru instalatii se vor aproviziona periodic functie de stadiul lucrarilor, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii. Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare. 

- localizarea organizării de şantier – terenul propus pentru realizarea investitiei 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier – nu este cazul 
- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier – nu exista. 
- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.  



 

 

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, 
în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile 

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii - la terminarea lucrarilor amplasamentul de langa obiectiv va fi eliberat de orice materiale de constructii ramase in urma executiei 
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale – nu exista surse de poluare 
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu este cazul. 
- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – nu este cazul. IX. Anexe - piese desenate 

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului 
2. Planul de situaţie cu reteaua de alimentare cu apa propusa; 
X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a 
decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu: 

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; d) se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;   
va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes 
comunitar; - nu este cazul 

e) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată – nu este cazul. 
 
 
 
 

Intocmit, Ing. VASILE BUDĂI  
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