
Ministerul Mediului, Apelor gi Pddurilor
aN ionald entfu Protec a Mediului

Agentiq pentru Protec{ia Mediului Constanta

Nr.1448RP 130.04.2020

Catre,

Constantin CO$OFRET in calitate de reprezentant al Unitifii Militare 02248
Bucuregti

mun. Bucuresti, sector 6, str. Drumul Taberei, w.7H

Referitor la documentatia tehnica, depusa la A.P.M. Constanta cu nr. 1448RP din 04.02.2020, in
vederea emiterii acordului de mediu pentru proiectul: LUCRARI DE INFRASTRUCTURA
NECESARE FUNCTIONANU COLEGIULUI NATIONAL MILITAR,,ALEXANDRU
IOAN CUZA" IN CAZARMA 3607 CONSTANTA, COD LUCRARE:2019 - Cil - 3G07,
propus a fi amplasat in jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul 1 Mai, nr. 101, in conformitate cu
prevederile OUG 195/2005, privind protectia mediului, aprobata de Legea nr.265/2006, cu rr-odificarile si
completarile ulterioare, a Legii nr. 29212018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, va comunicam ca, urmare a parcurgerii etapei de incadrare in sedinta C.A.T. din
data de 29,04.2020, s-a stabilit ca, nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului.

In conformitate cu Legeanr.29212018, aveti obligatia sa informati publicul asupra deciziei etapei de
incadrare prin publicare in presa nafionald sau local6, prin afigare la sediul propriu gi pe pagina proprie de
internet, precum qi la sediul autorit6tii administrafiei publice locale pe ruza cireia este propus[
implementarea proiectului.

Dup[ depunerea de c[tre dumneavoastra a anunfului publicat in presl (in original), APM Constanta
publicl pe pagina de internet anunlul intocmit in conformitate cu Legea nr. 29212018 , aner<a nr. 5K qi
proiectul deciziei etapei de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in
termen de 10 zile de la data afiglrii anunfului pe pagina de internet a APM Constanta.
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Ministerul Mediului, Apelor gi Pidurilor
en Nationald ntru Protectia Mediului

Agenlia pentru Protec(ia Mediului Cons tanta

Anun{ public privind decizia etapei de incadrare

Constantin CO$OFRET in calitate de reprezentant al Uniti(ii Militare 02248
Bucureqti, titular al proiectului: LUCRARI DE INFRASTRUCTURA NECESARE
TUNCTIONANTT COLEGIULUI NATIONAL MILITAR ,,ALEXANDRU IOAN CUZA" IN
CAZARMA 3607 CONSTANTA, COD LUCRARE:2019 - CII - 3607, propus a fi amplasat in
jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul I Mai, nr. 101, anuntd publicul interesat asupra lu.[rii deciziei
etapei de incadrare de citre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA
EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare gi motivele care o fundamenteazd" pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul
Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum gi la urmdtoarea adresd de internet:http:llapmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observa{ii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicdrii anuntului pe pagina de internet a autoritdlii competente
pentru protecJia mediului.

publicare in presa nafionall sau locali, prin afigare la sediul propriu pi pe pagina proprie de

internet, precum qi la sediul autoritifii administrafiei publice locale pe raza clreia este
propusi implementarea proiectului
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