Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi
Stimate Doamne / Stimaţi Domni,

Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 61/03.04.2015, privind
constituirea Comisiei de Analiză Tehnică în vederea asigurării cadrului de participare
la procedurile de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, a
prevederilor H.G. nr.1.076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării
de mediu pentru planuri şi programe, a H.G. nr. 445/2009, privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului M.M.P.
nr.135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra
mediului pentru proiecte publice şi private, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007,
pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, a Ordinului M.M.P.
nr. 19/2010, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar, a Ordinului M.M.G.A. nr. 1.158/2005, privind modificarea şi
completarea anexei la Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii
de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi a Regulamentului Cadru de organizare
şi funcţionare a Comisiei de Analiză Tehnică la A.P.M. Galaţi, vă invităm marţi,
12.06.2018, ora 11.00, la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, jud.
Galaţi, pentru a participa la şedinţa C.A.T. / C.S.C. în vederea analizării următorului
obiectiv:

I. Solicitări acord de mediu:
1. CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI – proiect „Modernizare drumuri judeţene, jud.
Galaţi”, intravilan şi extravilan com. Munteni (DJ 240), Gohor (DJ 241), BereştiMeria (DJ 242C), Vîrlezi (DJ 251C), Corni (DJ 251F), Ţepu (DJ 252G), Umbrăreşti,
Fîrţăneşti, Cudalbi (DJ 253) – etapa de încadrare (Florin Ionescu – nr. înregistrare
A.P.M. Galaţi: 7.471/04.04.2018);

În cazul în care nu puteţi participa, aşteptăm punctul Dvs. de vedere scris în 5 zile de
la data comunicării, în caz contrar considerăm că sunteţi de acord cu deciziile care se
vor lua în cadrul şedinţei.
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Prezenţa titularilor de planuri/proiecte/activităţi sau a reprezentanţilor legali ai
societăţii este obligatorie.
În cazul în care titularul nu va participa la şedinţa C.A.T./C.S.C., solicitarea nu
va fi analizată, urmând ca acesta să îşi asume eventualele întârzieri ale
termenelor aferente procedurii de reglementare.
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