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Nr.:              /30.08.2010 

Către: SC CRIOMEC SA 
Municipiul str. Ep. Melchisedec Stefanescu nr. 4, judetul Galati 
office@criomecsa.ro 

Referitor la: proiect  “Depozit butelii in aer liber, container mobil pentru birou si vestiar, 
platforma betonata, cuva vidanjabila si imprejmuire “ 

 
In conformitate cu : 

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, 

- Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului 
asupra mediului pentru proiecte publice şi private, 

vă informăm că proiectul Deciziei etapei de încadrare a proiectului şi anunţul privind decizia etapei de 
încadrare sunt publicate pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi 
(www.apmgl.ro). 
 
Vă transmitem anunţul public privind decizia etapei de încadrare, conform Anexei nr. 11 din Ordinul 
MMP nr. 135/2010: 
“SC Criomec SA, titular al proiectului “ Depozit butelii in aer liber, container mobil pentru birou si 
vestiar, platforma betonata, cuva vidanjabila si imprejmuire“, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM Galaţi în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul mai sus menţionat propus a fi amplasat în extravilanul 
mun. Galati, tarla 107, parcelele 1 si 2, judeţul Galaţi. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Galaţi 
din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, in zilele luni - vineri, între orele 9 00şi 14 00, precum şi la 
următoarea adresă de internet www.apmgl.ro. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de …………”. 
(Nota: data se va completa de către titularul proiectului în funcţie de data publicării). 
In baza prevederilor art. 12, alin. (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010, informarea publicului asupra 
proiectului deciziei etapei de încadrare se face de către titular, în termen de 3 zile de la primirea 
anunţului de mai sus, prin: 

- publicare în presa naţională sau locală, 
- afişarea acestuia la sediul propriu, 
- afişarea pe pagina proprie de internet,  
- afişarea la sediul autorităţii administraţiei publice locale pe raza căreia este propusă 

implementarea proiectului, 
(se va face dovada informării publicului prin mijloacele enumerate mai sus). 

Cu deosebită consideraţie, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Chim. Geanina HANŢĂ 

 
ŞEF SERVICIU ACC,                                                                           Intocmit, Adina COCOS/2ex. 
Liliana CORNEA 


