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Anexa nr. 5.A    

Conţinutul-cadru al notificării 

   1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării  

   1.1. Denumirea proiectului: ...................................................... 

- Se specifică încadrarea proiectului în anexele la prezenta lege; 

- se specifică încadrarea proiectului în prevederile art. 48 și art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu 

modificările și completările ulterioare 

- se specifică amplasarea proiectului în zonele de protecție prevăzute la art. 37 din Legea Apelor nr. 107/1996, 

cu modificările și completările ulterioare.  DA         NU    

- se specifică amplasarea proiectului în zonele de protecție sanitară cu regim de restricție sau în zonele de 

protecție sanitară cu regim sever prevăzute la următoarele articole din H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea 

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 Art. 22*:   DA      NU   

 Art. 24**:   DA      NU    

 Art. 25***:  DA      NU   

-  

   1.2. Amplasamentul proiectului****, inclusiv vecinătăţile şi adresa obiectivului (număr cadastral și număr carte 

funciară, după caz) 

   1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:  

   a) denumirea titularului;  

   b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail;  

   c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare;  

   1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/planuri/ 

programe 

   1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă este cazul)  

   1.6. Bilanţul teritorial - suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, număr de locuri 

de parcare (dacă este cazul)  

   2. Descrierea sumară a proiectului  

- Se va face o descriere sumară a proiectului şi a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia.  

   3. Modul de asigurare a utilităţilor  

  3. 1. Alimentarea cu apă  

 3.2. Evacuarea apelor uzate  

3.3. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul  

3.4. Asigurarea agentului termic  
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  4.  Anexe - piese desenate  

- Certificat de urbanism şi planurile-anexă.  

 

 

   Semnătura titularului 

....................................................... 

 

 

________  

 * Art. 22: amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto; amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante, 

haznale cu groapă simplă; amplasarea de linii de garare, parcări și alte unități de transport de mărfuri; depozitarea   de carburanţi, lubrifianti, 

combustibili solizi - lemne și cărbuni; amplasarea de balastiere, exploatări de turbă, cariere de piatră, sonde de petrol, lucrari de drenaj sau alte 

lucrari prin care se diminuează stratul acoperitor, protector al acviferului;  constructii pentru activitati industriale și agricole, precum: grajduri, 

silozuri, depozite de îngrășăminte și de substanțe fitosanitare; amplasarea de campinguri, terenuri de sport și de ștranduri; spălarea mașinilor și 

efectuarea schimburilor de ulei; transportul pe conducte subterane al substantelor poluante de orice fel, cu excepția conductelor de canalizare 

a obiectivelor situate în interiorul zonei de protecție sanitară cu regim de restricție, pentru care trebuie prevazute măsuri stricte de protecție și 

de  asigurare a etanșeității; amplasarea de şantiere de construcţii şi depozite de materiale aferente; spălarea cisternelor care transportă ape 

uzate menajere; depozitarea substanţelor radioactive sau a altor substanţe poluante provenite din activitatea industrială, ca: fenoli, gudroane, 

detergenţi, substanţe fitosanitare, petrol şi reziduuri de petrol, uleiuri, combustibili lichizi, coloranţi, cianuri, metale toxice etc.; amplasarea de 

aeroporturi, unităţi militare şi efectuarea de manevre  militare; defrişarea prin orice metodă a arborilor şi arbuştilor din păduri.  

** Art. 24: amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei şi a instalaţiilor; efectuarea de explozii, 

săpături şi excavaţii de orice fel; depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a instalaţiilor. În aceste cazuri se 

vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante; traversarea zonei de către sisteme de canalizare pentru 

ape uzate, cu excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. 

*** Art. 25: deversarea de ape uzate, chiar dacă sunt epurate; navigarea şi acostarea de ambarcaţiuni, oprirea acestora şi acostarea plutelor şi a 

lemnului flotant, în alte condiţii decât cele stabilite la instituirea zonei de protecţie sanitară cu regim sever; pescuitul şi scăldatul;d) recoltatul 

gheţii şi morăritul pe apă, precum şi adăparea animalelor. 

  **** Se va preciza distanţa faţă de graniţe pentru proiectele menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului 

în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare, 

precum și poziţia/distanța faţă de arii naturale protejate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


