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Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.
VITAL SA cu sediul în municipiul Baja Mare, str. Gheorghe Şincai. nr. 21, jud.
Maramureş, înregistrată Ia APM Maramureş cu nr. 6566 din 15.07.2020 şi a
completărilor ulterloare, in baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regirnul ariilor naturale protejate. conservarea
habitatelor naturale. a florei şi Iëunei sălbatjce, aprobată cu rnodificări şi completări
prin Legea nr. 49/2011, cti modificările şi completările ulterloare;

APM Maramureş decide, ca urmare a consu]tărilor desfăşurate in cadrul şedinţei
Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.09.202 I, că proiectul “Proiect regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Maramureş”,
propus a ft amplasat în judeţul Maramureş, project al cărui amplasament
traversează parţial următoarele arii protejate: ROSCIO43Ó Someşul Inferior;
RONP4 0598 rezerva(La de Costan comestibil tie Ia Baja Mare; ROSCIO2SJ lisa
Superioară; ROSPA 0143 Tisa Superioară; ROACIOI24 Munţii Maramureşului;
ROSPAOJ3J Mun(ii Maramureşului; ROSPA 0930 Parcul Natural Mun#i
Maranmreşului; R0SC10264 Valea Izei şi Dealul Solo van; ROSPAOI 71 Valea Izei
şi Dealul Solo van şi ROSC1O3O2 Bozânta, precum. şi Ia aproximativ Sm faţä de
ROSPAOI34 Munţii Gutâi, aproxima’iv 8 mfaţă tie ROSCIO27S Bârsău-Ş~omcuta,
aprox 2mfaţă de ROSPAOII4 (‘ursul Mülociu al Someşului, aproximativ 77mfaţă
de ROSCIO42J Pădurea celor Două Veveriţe, conform coordonatelor stereo 70, se
supune evaluărü impactului asupra mediului.ĺse supune evaluúrii adecvate ii flu se
supune evaluărü impactulni asupra corpurilor tie apă.

Justiticarea prezentei decizij:

!. Motivele ye baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuărIi evaluării
impactůlui asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează in prevederile Legii nr. 292/2018. Anexa nr. 2 Lista
proiectelor peniru care trebuie stabilită necesitatea efectuărjj evaluării impactului
asupra mediului, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului, Ia urmätoarele puncte: 2.d.3. foraje de adâncime. Cu exceptia
forajelor pentru investigarea stabilităţii solului. în special - foraje pentru
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