Cerere
Subsemnatul APOSTU FĂNEL, identificat cu C.I. seria
nr.
, domiciliat în Mun.
Iași, str. Independenței nr. 13,
, econova_iasi@yahoo.com;
0743552313, în calitate de reprezentant al Primăriei Comunei Puiești, județul Vaslui;
Cod poștal: 737425; Telefon: 0235 427.600; Fax: 0235 427.630; Email:
primariapuiesti@gmail.com; solicit eliberarea avizului de către Agenția Națională
pentru Arii Naturale Protejate, pentru Planul Urbanistic General al Comunei Puiești,
jud. Vaslui.
Documentele care stau la baza solicitării transmise la autoritățile competente pentru
protecția mediului (ACPM) în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu sunt
următoarele:
•

•
•

•
•

Raport la studiul de evaluare adecvată pentru Planul Urbanistic General al comunei Puiești, jud.
Vaslui întocmit în conformitate cu Ordinul nr. 19 din 13/01/2010 pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei Puiești, jud. Vaslui întocmit în
conformitate cu Anexa 2 la Hotărârea nr. 1076 din 08/07/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Planul urbanistic general al comunei Puiești, jud. Vaslui, întocmit de S.C. URBASISTEM PROIECT
S.R.L. IASI, B-dul Ștefan Cel Mare , nr. 8-12, mun. Iași; Tel/Fax: 0232. 272.846; 0744.121.821; Email: urbasistem@gmail.com ; C.U.I. 24027461 – J 22/1829/10. 06. 2008:
o Memoriu general
o Planșa de încadrare și planșele de reglementări urbanistice;
Coordonatele STEREO70 ale extinderilor care se suprapun cu siturile Natura 2000.
Decizia APM Vaslui în urma CSC: „planul este supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu;
necesită evaluare de mediu și evaluare adecvată”.

Notă:
Pe teritoriul administrativ al comunei Puiești se suprapun următoarele arii protejate: Lacurile din jurul
Măscurei (ROSPA0159) și Lacurile din jurul Măscurei (ROSCI0309). Acestea au aceeași suprafață și se
suprapun pe o suprafață de 205.634 ha cu teritoriul administrativ al comunei Puiești:

Suprapunere cu situl a intravilanului actual
Suprapunere cu situl a intravilanului propus

ROSPA0159
Lacurile din jurul Măscurei
[ha]
[%]
3.538
0.3106
3.530
0.3100

ROSCI0309
Lacurile din jurul Măscurei
[ha]
[%]
3.538
0.3106
3.530
0.3100

Date de contact:
•
•

Evaluator: Apostu Fănel, 0743552313, econova_iasi@yahoo.com
Titular: Primăria comunei Puiești, jud. Vaslui ; primariapuiesti@gmail.com; 0235427600 ;
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