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Anexa D10

CERERE
1. Subsemnat(ul)(a) ____________________________________ legitimat cu CI/BI/P seria _______ nr
____________ eliberat de ________________________ în data de _____________________
[ ] pentru acces în ANPLS, utilizare ambarcatiune (proprie), desfășurare activități în ANPLS/vecinătăți
[ ] în calitate de proprietar (reprezentant cu procură notarială) al terenului/imobilului aflat la adresa:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

solicit din partea CUSTODELUI Ariei Naturale Protejate “Lacul Snagov” (ANPLS) eliberarea unui AVIZ
ori a punctului de vedere cu comunicarea condițiilor și recomandările aferente, pentru:
A [ ] acces în ANPLS ca persoană fizică cu ambarcațiune proprie [ ] și eventual realizare de [ ] foto
ori [ ] film în scop comercial - se vor omite câmpurile specifice riveranilor (de mai jos).
B Câmpuri specifice riveranilor (în baza încadrării comunicate de Agenția de Protecția Mediului Ilfov):
[ ] evaluare a impactului asupra mediului (420 lei)
[ ] emitere autorizaţie de mediu (360 lei)
[ ] emitere aviz de mediu pentru planuri şi programe (diverse etape) (460 lei)
[ ] autorizaţie integrată de mediu (3100 lei)
[ ] recoltare/capturare (achiziţionare – comercializare) plante/animale (flora/fauna) sălbatice (290 lei)
[ ] vânătoare și pescuit (260 lei)
[ ] revizuire / actualizare (acord de mediu, autorizatie de mediu, autoritatie integrata de mediu):5ani
în vederea: [ ] (re)construirii și/sau [ ] (re)amenjararii și/sau desfășurării de activități: __________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Depun ca anexe pentru descrierea situatiei curente și viitoare urmatoarele urmatoarele documentatii
(completati toate pozitiile, numerotati paginile anexelor atasate, puneti-le într-un dosar):
[ ] ( 1 pag) copie act de identitate (daca este cazul – si procura notariala de reprezentare)
[ ] (___ pag) copie act de proprietate (sau vanzare – cumparare) _________________________
[ ] (___ pag) copie - incadrare in zona cu marcarea locatiei: plan parcelar / harta
[ ] (___ pag) copie - cadastru al terenului in cauza (in special planurile de amplasare)
[ ] (___ pag) copie - certificatul de urbanism al investitiei
[ ] (___ pag) copie - proiect tehnic (de constructie) – cu detaliile relevante de la lac si/sau
vecinatatea acestuia, pe o adancime de minim 10 / 20 / ___ metri de la lac
(memoriul tehnic sa aiba precizari referitoare la impactul investitiei dumneavoastra in
raport cu elementele patrimoniului natural, alte detalii constructive: fundatii, materialele
utilizate eventualele lucrari de amenajare necesare)
[ ] (___ pag) in cazul in care investitia dumneavoastra este localizata in ANPLS este necesar intocmirea
evaluarii de impact asupra mediului, in conformitate cu art.18, alin.3 din Legea
nr.265/2005 pentru aprobarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului
[ ] (___ pag) poze ale situatiei / stadiului current (frontul/malul lacului si in zona de protectie)
[ ] (___ pag) formular “Declaratia-Angajament” – semnat de solicitant (completat in urma citirii
Regulamentului si Planului de Management al ANPLS publicat in MO nr 380bis/18.05.2016.
Formular D10 * CUSTODELE ANPLS * www.fundatiasnagov.ro * custode@FundatiaSnagov.ro * Ver 4 * Pag: 1 / 2
Fiecare pagina se completeaza cu numele în clar și se semnează (spre neschimbare și semnificație de asumare/condiționare)
Toate căsuțele (parantezele pătrate) se vor completa explicit cu: „DA”, „NU”, „NA”=„nu este aplicabil” – deci nu rămân goale.
Data: ____________ Nume și prenume _________________________________ Semnătura __________________________

3. Activitatile desfasurate in imobil / locatie - presupun:
[ ] utilizare ca locuinta de vacanță / weekend / sezonier - ocazional
[ ] utilizare ca locuință personală (utilizare permanentă)
[ ] activități comerciale (factori antropici mai mulți/intenși: mai multe persoane etc)
[ ] activități publice (necesită descriere suplimentară)
Alte construcții provizorii și dotări, cu impact asupra ANPLS:
[ ] ponton ori [ ] debarcader cu dimensiunile ___________ [ ] garaj nautic ____________
[ ] bazin în lac cu dimensiunile _____________ [ ] piscina cu dimensiunile _____________
[ ] ambarcațiuni: nr. înregistrare la ANR: ________________ culoare ___________
Tip: [ ] șalupă [ ] catamaran [ ] vapor(aș) [ ] caiac [ ] canoe [ ] placă [ ] luntre [ ] velier
[ ] ambarcațiune cu rame [ ] hidrobicicletă [ ] velier [ ] Altele: ________________
Marca: _________________ Model: ___________ Varianta/Tip: _________________ An: ____
Motor: Marca: ______________ Model __________ Varianta ____________[ ] inboard
Nr Cai putere: ____ An fabricatie: _____ Revizie valabila pana la: ______________
4. Detalii statistice (situatia curenta – aferent inventarierii periodice / bi-anuale):
a) latimea terenului la lac: ____ ml (cu o suprafata totala a terenului: ______ mp)
b) starea curenta la malul lacului: [ ] natural, total neprotejat [ ] protectie din lemn [ ] betonat
c) ce exista in zona de protectie de 5 m de la mal (cf. L107/1996): _________________________
c) adancimea apei la malul lacului: [ ] panta naturala
[ ] escavat pe o lungime de ___ml cu adancimea de ___ m
d) biodiversitatea curenta: [ ] stuf pe o latime de ___ ml si o adancime de ____ ml
[ ] plaur/cocioc [ ] cuib de vidre [ ] cuib de pasari ________
[ ] ___ copaci la malul lacului, din speciile: _____________________
[ ] bradis de tipul __________________________________________
in proportie de: ___ % - comentarii _______________________
[ ] nuferi roz / galben / alb [ ] periodic - pestii depun icre in zona
[ ] tantari [ ] broaste [ ] serpi [ ] soparle [ ] cartite [ ] arici [ ]soareci
[ ] cuib de vidre [ ] cuib de pasari ________ [ ] plaur/cocioc
[ ] altele (detaliati): ________________________________________
e) deversari in lacul Snagov: [ ] nu exista nici o deversare in lacul Snagov
[ ] apa pluviala _______________________________
[ ] apa reciclata/decantata/tratata - prin fose/filtre de tipul: ________
* detalii despre frecventa, cantitati, sezonalitate etc: __________________________________
f) preluari de apa din lacul Snagov: [ ] pentru udarea gazonului [ ] pentru udarea gradinii
[ ] in caz de incendiu
* detalii despre frecventa, cantitati, sezonalitate etc: __________________________________
g) alte schimburi (de substante) cu lacul Snagov: ______________________________________
__________________________________________________________________________
* detalii despre frecventa, cantitati, sezonalitate etc: __________________________________
5. ALTE Nevoi / Solicitari / Recomandari / Cereri (catre CUSTODE si/sau alte institutii abilitate):
[ ] doresc sa primesc Newsletter din partea Custode la adresa de email: ____________________
______________________________________________________________________________
* exemple: refacere – completare cu: stuf, nuferi, plante submerse si nanatante, plaur (cocioc), cuiburi – hranitoare,
plantarea de salcii // constructii provizorii (in locul celor permanente), eliminarea betonarilor (bariere ecologice) etc

Declaratie: Intreaga documentatie (+anexe) depusa si contrasemnata pe fiecare pagina reflecta
situatia curenta si cea care va exista dupa realizarea schimbarilor descrise. In cazul constatarii de diferente,
se va aplica legislatia in vigoare astfel incat se pot aplica amenzi, completate inclusiv cu obligatia de
demolare si regenerare (refacere) a ecosistemelor afectate. Inteleg ca in zona malurilor exista reglementari
speciale si Planul de Management al ANPLS impune refacerea habitatelor naturale (3150, 3160, riparian).
Numele Prenume: __________________________________ Semnătura: ___________________
Data și locul completarii: _______________________________________________________
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