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Cdtre: CONSILIUL JUDETEAN TULCEA, mun. Tulcea, str. Pacii, nr.20

fax: 02405 I 1272, 0240502228, e-mail : valentina.alexa@cjtulcea.ro

Stimatd Doamn5/ Stimate Domn,

Referitor la solicitarea dumneavoastrd, de oblinere a acordului de mediu,
pentru proiectul " STATII DE EPURARE SI REABILITARE RETELE
CANALIZARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA ", propus a se

realiza in mun. Tulcea,str. 1848, nr.32 sau identificat prin str. Spitalului, nr.23 qi ca unnare a

depunerii memoriului de prezentare, inregistrat la APM Tulcea cu m. 12298106.10.2017, vit
transmitem urmf,toarele:
. in conformitate cu prevederile O.M. al MMP 13512010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluirii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private ave{i obliga(ia ca gi titular, conform art.l1, Iit.g si publica(i ln termen de 3 zile
de la primirea prezentei, in presa locall, precum 9i si afiga{i la sediul propriu /pe
pagina proprie de internet, la sediul autorittrfii administrafiei publice locale pe raza
cireia este propusl implementarea proiectului, anun(ul anexat prezentei adrese.
. Dovezile mediatizirii anunfurilor vor fi prezentate la APM Tulcea

Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentl pentru proteclia mediului
in derularea procedurii de reglementare conduce la respingerea solicitirii actului de
reglementare conf.art. 1 5 pct.(3) din OUG nr. 195/2005 privind proteclia mediului, aprobatl
cu modific[ri prin Legea nr.26512006 cu modific6rile $i completArile ulterioare

Cu respect,

R EXECUTIV,

RAICU

Sef Serviciu
Avize,Acorduri.Aytprizatii

Ing.Camelia N{}.tU
t./t,

/[1,I Intocmit,Consilier superior
Ing. Elizabeth Varzaru

ci,,6 t€:-
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Anun! public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA, anunti publicul interesat asupra depunerii
solicitArii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "STATII DE EPURARE SI
REABILITARE RETELE CANALIZARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
TULCEA ", propus a se realiza in mun. Tulcea,str. 1848, nr.32 sau identificat prin str.
Spitalului, nr.23.

Informatiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14
Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, de luni p6ni joi intre orele 08,00-16,30 gi vineri intre
orele 08.00-14.00 9i la sediul titularului CONSILIUL JUDETEAN TULCEA, mun.
Tulcea, str. Pacii, nr.20.

Observa(iile publicului se primesc zilnic la sediul Agenliei pentru Protec{ia Mediului
Tulcea, str. 14 noiembrie, nr.5.
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