Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
Stimate Doamne / Stimaţi Domni,
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Galaţi nr. 225/15.10.2018, 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,
15.01.2019, 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 următoarelor obiective:
I.

Solicitări autorizaţii de mediu:
1. S.C. FLINTAB S.R.L. – activități cod CAEN rev. 2: 2511 – Fabricarea de construcţii
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice şi 2829 – Fabricarea altor maşini şi
utilaje de utilizare generală n.c.a., mun. Tecuci, str. Prundului, nr. 11 – etapa de analiză
iniţială (G. Grosu – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 26.896/14.12.2018);
2. S.C. VANDAMAH S.R.L. – activitate cod CAEN rev. 2: 4520 – Íntreţinerea şi repararea
autovehiculelor (spălătorie auto), mun. Galaţi, str. b-dul. George Coşbuc, nr. 290 – etapa de
luare a deciziei (Daniela Oprean – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 21.556/03.10.2018);
3. S.C. KEROS DESIGN S.R.L. – activităţi cod CAEN rev. 2: 3101 – Fabricarea de mobilă
pentru birouri şi magazine, 3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării şi 3109 –
Fabricarea de mobilă n.c.a, sat Costi, com. Vânători, str. Foltanului, nr. 73 J, Hala C 9 –
etapa de analiză iniţială (Marcela State – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 27.125/18.12.2018);
4. S.C. CUSTOM FURNITURE PROD S.R.L. – activităţi cod CAEN rev. 2: 3101 –
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, 3102 – Fabricarea de mobilă pentru
bucătării şi 3109 – Fabricarea de mobilă n.c.a, sat Costi, com. Vânători, str. Foltanului, nr.
73 J, Hala C 9 – etapa de analiză iniţială (Marcela State – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi:
27.124/18.12.2018);
5. S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. – activitate cod CAEN rev. 2: 4730 –
Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicole în magazine specializate, com.
Șendreni – etapa de analiză inițială (Florentina Marcovici – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi:
27.241/19.12.2018);
6. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI MUNTENI –
activitate cod CAEN rev. 2: 3600 – Captarea, tratarea şi distributia apei, satele Munteni,
Tigănești şi Ungureni, com. Munteni – etapa de analiză intială (Cristina Balaiş – nr.
înregistrare A.P.M. Galaţi: 26.472/10.12.2018);
7. S.C. METCHIM S.A. – activități cod CAEN rev. 2: 2511 – Fabricarea de construcţii
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice (>10 t/lună), 2529 – Producţia de
rezervoare, cisterne şi containere metalice, 2550 – Fabricarea produselor metalice obţinute
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prin deformare plastică; metalurgia pulberilor, 2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor, 2562
– Operaţiuni de mecanică generală, 2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte
produse similare din oţel (>5 t/lună) şi 2592 – Fabricarea ambalajelor uşoare din metal,
mun. Galaţi, Calea Prutului, nr. 12, incinta Menarom PEC – etapa de analiză inițială (Daniel
Ciobanu – nr. înregistrare A.P.M. Galaţi: 27.197/18.12.2018);
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.
Fişele de prezentare şi declaraţie şi Memoriile de prezentare, se găsesc la:
http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari - Convocari C.S.C. – C.A.T.
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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