ECZAETAPEI DE EVALVARE 2NfAIA
(deiaararea procedarilor de evalnare a impaetulni asnprz mediului
ş Isau a evaIurn adeevate)
Nr. 389diu09062027

Ca rtrmare a soiicit ări.i depuse de SC Wilflsclr SRL perltru. .proiectul ,,xtinderea capacit ăţii de
producţie a SC Wilflscli SRL prirr construtrea uner hale şt ac1riziţra de utilaje performante propus a fl
amplasat în nrun Tecuci, tarlaua 17, parcela 56/6, judeţul Galaţi, îriregrstrată la Agenţia pentru
1rote(IliaMediLr1iii Galaţi cu.nr. 10404/30.05.2017, .
în urnia veriflcării amp1asainentului proiectului, a analiz ării docurnentaţrei depuse, a localrz ărn
arnplasamentulur îrr planu1 de urbanrrri şr îri raport cu pozi ţia faţă <le arrr protejate, zorie — tarripon,
norniaiente ale riaturii sau ar1reologice, zone cu restric ţii de cortstruit, zoria costier ă;
- avâri<1 în vedere c ă
> proiectul iirtră sub incidenţa XiG nr. 445/2009 privrnd evaluarea rmpactului anumrtor proiecte
publice şi prrvate asupra medrultri, flincl încadrat la anexa nr. 2, pet l O, a) prorecte de
dezvoltare a uriit ăţilor / zorielor iadustria1e;
> proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 diri OUG 57/ 2007,. privind regiinul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei . şi faunei sălbatice, deoarece amp1asanientul
proiectului rtu se suprapurie cu nici o arie natural ă proteja ţă de interes cornuriitar,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi decide:
Necesitatea dcclau şării procedurii de evaluare a iinpactu1ui asripra iaediului pentru proicctul.
,,Extinderea capactt ăţii de producţze a SC Wzlfise13 SRIJ prin construirca uziez liale şz acluzzţza de
u ţ ilaje perforznante.

•

Pentru continuarea procedurii, titularul va depune:
a memoriul de prezerrtare, completat corifortn coii ţinutului - caclrzr prev ăzntîii.Anexa nr. 5 la
Ordinul M M P nr. 135/2010 (pe suport hârtre şr în format electronic),
b) dovada aclrit ărir tartfulur aferent etapei de încadrare (400 lei, coriform prevederitor Ordrnului
MM3X nr l 108/2007, eu modrfl ărite ultertoare, tarrful se poate acl3ita prin O P în eont
R091TR3Z3065032XXX00O361 - Trezoreria Ga1a ţi CF 4006740)
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