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CATRE
AGENTIA PENTRU PROTECTIA

MEDIULUI VALCEA

Prin prezenta va rugam sa ne comunicati daca este necasar obtinerea unei
autorizatii de functionare din punct de vedere al APM Valcea pentru obiectivul de
investitii "MODERNIZARE 81 DOTARE GRADINITA FEDELE80IU" conform
documentatiei atasate .

Ministcrul Mediului, Apclor si Padurilor
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Ciasarea notificarii

l, 2
Ca urmare a solicitarii depuse de COMUNA DAESTI cu sediul in com. Daesti, sat
~Sinbotin, judo Valcea
pentru
proiectul
"modernizare si dotare gradinita Fedelesoiu" propus a fi
amplasat in com. Daesti, satul Sinbotin,
inregistrata la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
VALCEA cu nr.10710 din data de 16.11.2015,
- in urma analizarii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului
in planul de urbanism ~i in
raport cu pozitia fala de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu
restrictii de construit, zona costiera;
- avand in vedere ca:
- proiectul propus nu intra sub incidents Hotararu Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului;
- proiectui propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urqenta a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei $i faunei
salbatice, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Valcea decide:
Clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ~i de evaluare adecvata.
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