Activitatea de custodie a ariei naturale protejate ”Câmpia Careiului”, http://www.campiacareiului.ro
Cerere: Model ref. 02

CĂTRE FUNDAȚIA FREIES EUROPA WELTANSCHAUUNG
Subscrisa (subsemnatul/a) ___________________________________, având sediul în loc. ____________________,
str. _______________________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, jud. _______________________, identificat(ă) prin C.I.F. (C.N.P.)
_______________________________, Reg.Com. (pers. juridice) ______________, posesor al B.I. seria ____ nr. ___________, eliberat de
________________________, formulez:
CERERE
Având în vedere prevederile dispoziţiile Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică,
Directivei 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie
2002 de stabilire a celui de al saselea program comunitar de actiune pentru mediu, precum şi a normelor corespunzătoare din dreptul intern şi
anume OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată prin OUG
154/2008, OUG 195/2005 privind protecţia mediului, modificată prin OUG 114/2007, Ordinul 1964/2007 al Ministrului mediului şi dezvoltării durabile,
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în
România, H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000
în România, cunoscând obligația legală a oricărei persoane care dorește să realizeze un proiect, ori investiție, într-un areal protejat, solicit a analiza
și aviza documentația anexată.
Menționez că proiectul/investiția se va realiza în aria protejată ”Câmpia Careiului”
FIȘĂ
OBIECT PROIECT: __________________________________________ VALOARE: _________________________________
LOCAȚIE*: ____________________________________________________________________________________________
**ANEXEZ DOVADA PLĂȚII TARIFULUI PENTRU ANALIZĂ DOCUMENTARĂ CONFORM O.M.M.P. 1142/2010
SOLICITANT: _______________________________________
REPREZENTANT (PERSOANE JURIDICE): _________________________________
DATA: _________________________
L.S.
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI M.M.P. NR. 135/10.02.2010 CEREREA VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
Date generale şi localizarea proiectului/modificării, denumirea proiectului, amplasamentul proiectului, inclusiv vecinătăţile şi adresa obiectivului, denumirea titularului,
adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail, încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/programe,
încadrarea în alte activităţi existente (dacă este cazul), bilanţul teritorial - suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, număr de locuri
de parcare (dacă este cazul), descrierea sumară a proiectului, modul de asigurare a utilităţilor, alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate, asigurarea apei
tehnologice (dacă este cazul), asigurarea agentului termic, memoriu de prezentare întocmit conform anexei 5 la O.M.M.P. 135/2010;
Cererea poate fi depusă, în codițiile legii, și în format electronic la adresa office@freies-europa.ro sau prin poștă la adresa Fundației F.E.W. din Mun. Cluj Napoca,
Str. Câmpului nr. 141B/3, Județul Cluj;
*se va menționa OBLIGATORIU dacă proiectul/investiția urmează a fi realizat în intravilan ori extravilan;
** în formă electronică urmează a fi acceptate doar documente în format .PDF;
*** tariful pentru analiză documentară este de 500 de lei pentru persoane fizice, 1500 pentru persoane juridice și instituții, conform O.M.M.P. 1142/10;
**** plățile se efectuează în contul Fundației F.E.W. RO34ROIN920900097502RO01 deschis la Romanian International Bank Cluj Napoca;

FUNDAȚIA FREIES EUROPA WELTANSCHAUUNG
Str. Câmpului nr. 141B/3, Municipiul Cluj-Napoca, România
office@freies-europa.ro, fax: +40364.818.950
http://www.freies-europa.ro

