Miinisterul Mediului, Apelor qi Pidurilor

Agenfia Na(ionald pentru Protec(ia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MBDIULUI ARAD
Nr.:

8943/08.06.2022

Cdtre:

SC Oscar Downstream SRL
SC Teche Construct Solutions SRL
Deotzia. etapei de incadrare in procedura de evaluare

ln atentla:
Referitor la:

asupra mediului, pentru proiectul
distribrutie carburan{i tip L "

,,

a

impactulr.ri

Construire sta{ie

mixti de

Stimati doamni / stimate domn.

a

analizdrit documentaliei - etapa de incadrare in procedura de
evaluare a impactului a.supra mediului, care a avut loc la sediul APM Arad in data de
08.06.2022 Ei a punctelor de vedere exprimate de membrii Comisiei de analizd tehnic6,
in vederea emiterii acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire sta{ie mi*ti'de
distribu{ie carburanfi tip L" propus a fi realizat in intravilanul oraqului Pecica, FN,
identifir;at prin CF nr.314090 Pecica, judelul Arad, (conform Certificatului de urbanism
nr.4B9 din 18.10.2021, eliberat de Primdria oraqului Pecica), vd comunicdm cd s-a iuat
decizia de emitere a actului de reglementare avAnd in vedere urmS.toarele:
- proiectul nu necesitd efectuarea evaludrii impactului asupra mediului;
- proiectul nu afectea.zd, in mod semnificativ ariile naturale proteiate de interes

Ca urmare

comunitar;
- proiec;tui are impact nesemnificativ asupra corpurilor de apd, conform prevederilor
legale irr vigoare

va fi comunicatd de dvs. publicului interesat prin publicarea in
presa locald sau nalionald, prin afigare la sediul propriu gi pe pagina proprie de inteinet a
.A'ceastd decizie

;;:

urmdtornlui anunt:

,

SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, titular al proiectului "Constraire sta{ie tnixtii
de distribulie carburanli tip L", anun!6 publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de cdtre Agen{ia pentru Proteclia Mediului Arad, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai susmentionat, propus a fi amplasat in intravilanul oragului Pecica, FN, identificat prin
CF rrr. 314090 Pecica,.iude{ul Arad.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenleazd, vor outea-ifi
AGEI"{TIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD
Arad, Splaiul Mureg FN, Cod 3I0I32
mar. a4prqJq ; T el. 0257 2809 9 6, 02

57

2803 3 l, 0257 28 | 46 I

rator de date cu caracter personal, conform Regulamentului

ftlD

;

2016/679

,

consultate la sediul Agenliei pentru Protec{ia Mediului dirr Arad, str. Splaiul Mureg,
FN, jud. Arad, in zilele de luni pAnd vineri, intre orele 8:00-14:00, precum gi la
urmdtoarea adresd de internet www. apmar. anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observafii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 10 zile de la data publicdrii anunlului pe pagina de internet a
autoritdlii competente pentru proteclia mediului."
Titularul proiectului va depune la APM Arad dovada publicdrii

Ei a af,rEdrii anun{ului.
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