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Acord de mediu - f)emolare corpuri de cladire cxistcntc pe teren
proprietate. Desfacere platforme auto si alte elemente de
sistematizare a terenului, imprejmuire provDorie a proprietatii p.
durata executiei lucrarilor" propus a fr rca,hztt in Municipiul Iasi,
Calea Chisinaului nr. 22

Urmare:

- analizei documentatiei tehnice, inregistratd la APM Iasi cu nr.

5509/24.A4.2019, prin care solicitati acordul de mediu pentru proiectul de

investitie ,,Demolare corpuri de cladj-te existente pe teren proprietatc. Dcsfaccre

platforme auto si alte elemente de sistematizarc a terenului, impteimuire

pror,'izorie a proprietatii p. durata exccutiei lucrarilor" propus a fi, rcaltzat in

Municipiul Iasi, Calea, Chisinaului nt.22

- consultarilor din cadrul sedintei CAT organizatd la sediul APM Iasi in data de

30.05.2019, in care reprezentantul DSP Iasi solicita obtinerea avizultri

institutiei pe care o reprezinta

Avind in vedere prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea irnpactului

anumitor proiecte publice sau private asupra mediului , Anexa 5, art. I l, alin (4)

aveti obligatia informarii publicului asupra deciziei etapei de incadrare prin

publicare in presa locala, prin afisare la sediul propriu si pe pagina proprie de

intemet si prezentarea la APM Iasi a dovezii rcalizarii acestor obligatii.

Anexam formularul de anunt.
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Prezenta constituie consultatie tehnicl pe parcursul elabordrii documentatiei in
vederea emiterii acordului de mediu, nu constituie si nu poate inlocui actul de
reglementare din punct de vedere al protectiei mediului.
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ANUNT PI.IBLIC

S.C. TEBA IA$l INDUSTRY S.A. titular al proiectulvi ,,Demolare corpuri de clddiri

existente pe terenproprietate Ct, Cz, Ct, C+, Cs, Ca, Cz, Ca, Cq, Cto, Crt, Ctz, Ctl Cta, Cts, Cta,

Cp, CrB, Ct9, C20, Czt, C22, Cx, C2q, Czs, C2G, Czz, C2a, Czg, C30, Cst, C3z, Css, C3t, C3s, Csa, C3r,

Cj6, Cn, Cto. Desfacere platJbrme auto Si alte elemente de sistematizare a terenului, impreimuire

provizorie a proprietdyii pe durata execuliei lucrdrilor" anunld publicul interesat asupra ludrii

deciziei etapei de incadrare de cdtre APM lagi, in cadrul procedurii de evaluare impactului

asupra mediului, pentru proiectul susmenfionat, propus a fi amplasat in municipiul Iaqi, Calea

Chiqindului,nr.22, nr. cad.149110, CF nr. 149110, judelul Iaqi-

Proiectul propus nu se supune evalu[rii impactului asupra mediului gi nu se supune eva]udrii

adecvate.

Proiectul deciziei de incadrare qi motivele care o fundamenteazd.pot fi consultate la sediul APM

Iaqi, din municipiul Iaqi, Calea Chiqinlului, nr. 43, in zilele de luni-joi (orele 8-16,30) 5i vineri

(orele 8-14), precum ;i la urmitoarea adres[ de internet www.aptnis.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentariiiobservalii la proiectul deciziei de incadrare in termen

de 10 de zile de la data publicdrii anunlului pe pagina de intemet a APM laqi.


