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Ca urmare a solicitării depuse de SC Ocaualui Cuza SRL, cusediul în Galati. str. 1 Decembrie 1918, nr. 
2, jud. Galaţi, pentru proiectulde investi ţie ,,Amenajare parcare si construire terasa, propus a fi realizat 
pe amplasament situat în comuna Tecuci, strada 1 Decembrie 1918,   nr. 2, înregistrată  la A.P.M. Gala ţi cu 
ar. 12374/28.07.2017, 

• 	în urma verific ării amplasamentului proiectului, a analiz ării documentaţ ici dcpusc, a localizării 
amplasamentul.ui în planul de urbanism ş i în raport cu pozi ţ ia faţă  cic arii protjate, zone - 
tampon, monumente a[e naturii sau arhcologice, zone cu restric ţ ii de construit, zonà costieră, 

• având în vedere c ă : 	 . 	 . 
- proicctul intră  sub incidenţa H.G. nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice ş i private asupra mediului, fiind încadrat în Ancxa nr. 2, pct. 13, lit, a). 
- proiectul intră  sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007. privind rcgimul ariilor 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbaiice, cu modific ările ş i 
completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se afl ă  in vecinatatea ariei 
naturaie protejate de interes comunitar ROSC. 0 1 5 1  Padurea Garboaveie. 

Agentia pentrn. Protecţia 1îedin1ui decicle: 	 . 
Necesitatea declan şării procedtirii .de..evalnare a impactului asupra mediului si de evaluare 
adecvata, pentru proiectul ,,Amenajare parcare si construire terasa, propus a fi rcalizat pe 
amplasament situat în Tccui, strads ă  lDccombrie 1918, nr. 2, jud. Galati. 

Pentru ctinuarca proecclurll. tltiilurttl vn dcptiti: 
u. memorlul dc Prozonturc. eortiplclut 00111irirt con ţ limtulul eatliii ptev ă uI tn Aneu 5 la Ordlnul 

M. vLP ni I $/2O 1 O. prlvind rtpt ibnrcu Mciodol og!el de upl iearc u cvnlu ărll linpucwl ul nsuprn 
iuc1i ţ,Jtă ! pcnlru prolcule publlcc sl pilvatc, priin şi eu coordonatele M00graficv alu 
«mplsnmntuhil pruleetulul cnrc vor (1 precntntc sub lctrnl ă  de voetor tn rn1 dlgttal eu 
rclrinţă  g ogruflel. În slstcin dc profcc ţic rtaţională  Stcreo 1 970 (pc suport h ărue şl ln trmai 

h. 4ovud4 aohlt ărll ta futul uforcrtt etupei de încadrarc (400 RON conloriu prevdcrllor Ordtnului 
mimài)iljl tu. l . 108/2007. privind aprobarea Nom nclatorului lucrărilor şi serviculor care se 
prcsIcn ă  cic uătic nutorlt ăţile publice pentru protec ţia mcdiului in rcgim de tarilare ş i cuantumul 
ictrlfclor cfcctuatc accstora, cu modific ările şi cornpletările ulterioare). Tariful sc va achita direct 
prin O.P.tn eontul A.P.M. Gala ţi R091TREZ3065032XXX000361 deschis la Trczorcria Gala ţ i 
(cod Fiscal A.P.M. Gala ţ i: 4006740). 
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Către: 	SCOcaualuiCuzaSRL(e:maii: 
Referitor la: 	solicitarea privind ob ţinerea acordului de mediu, înregistrat ă  laPf1T ţt 

cu nr. 12374/28.06.2017, 

Urmare a parcurgerii de c ătre A.P.M. Gala ţi a etapei de evaluare ini ţială . conforrn Orlinului 
M.M.P. nr. 1 35/20 1 0, privind aprobarea Metodologiei dc apiicare a evalu ării irnpactului asupru 
mediului pentru proiccte publice şi private, vă  transrnitcrn ata şat Decizia etapei de cvuiuurc 
iniţială  nr. 479/06.07.2017, pentru proiectul ,Arnenajare parcare si construire terasn, propus a f 
realizat pe amplasarnent stuat în Tecuci, slrada 1 Decernbrie 1918,  nr. 2, jud. Galaţ i, 

Tolodată, vă  comunicărn că  ave ţi obligaţia publicării unui anun ţ  de depunere a solicit ării de 
obţinere a acordului de mediu în mass-media ş i la sediul Primăriei Tecuci, după  modelul de rnai 

•jos ş i de a înainta Ia A.P.M. Galaţi dovada publicării/afişării anunţului: 

ANUNŢ  PUBLIC 

SC Ocaua iui Cuza SRL, anunţă  pubiicul interesat asupra depunerii solicit ării de elriitere a 
acordului de mediu pentru proiectui ,,Amenajare parcare si construire terasa, propus a fi realizat 
pe amplasament situat în Tecuci, strada iDecernbrie 1918, nr. 2, jud. Gala ţ i. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Gala ţi, str, Regirnent 11 
Siret, nr. 2, Galaţi, în zilele de luni-joi, între ()reie 08.30-16.00 ş i vineri între orcle 08.3013.30 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Â.P.M. Galaţ i din str. Regirnen ţ  11 Sirct. nr. 2. 
Galaţ i. 

Etapa de încadrare a proiectuluidin cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra-mcdiului se 
va derula dupà depunerea complet ăriior solicitate prin Decizia etapei de evaluare ini ţială  nr. 
479/06.07.2017 ş î a anunţului public de depunere a solicit ării. 
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