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SC STRATEGYX SRL
Domnului Administrator Doru Torge
Proiectul ,*Amenajare centru vinfficalie tn cadrul SC STRATEGYX SRL,
PduliS, judelul Arail'

Stimat Domn,
Urmare a depunerii la APM Arad a memoriului tehnic, inregistrat cu nr. 18421/488l/R
din 10.10.2019, in vederea oblinerii acordului de mediu pentru proiectul ,fmenajare centru
vinfficalie tn cadrul SC STRATEGYX SP./,,, Pduliq, judelul Arad" - propus a fi amplasat in sat
P5ulig, comuna Pduliq, nr. 630, jude{ul Arad, potrivit prevederilor art. 10, alin. (1), lit. f din
Legea nr.292103.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice qi private
asupra mediului, vd informdm asupra obligativitdlii publicirii, in presa locali, precum qi a

afiqirii la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autoriti{ii

sau

autoritifilor administrafiei publice locale pe r^z cireia este propusi implementarea
proiectului, a urm[torului anun{ (conform modelului din anexa nr. 5 G - Legea nr.
292103,12.20t8):

,,SC STRATEGYX SRL anunld publicul interesat asupra depunerii solicitdrii de emitere a

acordului de mediu pentru proiectul ,,Amenajore centru vinfficalie tn cadrul ,SC
STRATEGYX SRL, PduliS, judelul Arad" - propus a fi amplasat in sat PduliS, comLLna
PduliS, nr. 630, judelul Arad.

Informaliile privind proiectul propus pot ./i consultate la sediul APM Arad din Arad, str.
Splaiul MureS, FN, jud. Arad Si la sediul titularului din Arad, str. Iustin MarSieu, nr.l2C,
iudelul Arad, tn zilele de luni - vineri, intre orele B-14. Observaliile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul MureSului, FN, jud. Arad. "
Memoriul de prezentare intocmit conform Legii 29212018, Anexa 5E au fost transmise
cornisiei CAT care, potrivit art. 10, alin (2), are obligalia ca ,,in termen de 20 zile de la data
primirii memoriului de prezentare sd formuleazilin scris solicitiri de completiri/informafii
suplimentare sau, dupd, caz, puncte de vedere, cu privire la potenlialul impact asupra tuturor
factorilor prevdzu\ila art.7 alin. (2) din prezenta lege, asupra ariei naturale protejate de interes
comunitar gi asupra corpurilor de apd".
Cu deosebiti considerafie,
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