
Ministerul Mediului 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

Nr.7336 din 26.09.2017

C ă t r e
COMUNA COZMENI, 
cu sediul în Cozmeni, nr.200,
 judeţul Harghita

Conform  prevederilor  Ordinului  comun  135/84/76/1284/2010  al
Ministerului  Mediului  şi  Pădurilor,  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale,
Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor,  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi
Turismului,  alăturat  vă  transmitem  anunţul  şi  vă  informăm  asupra  obligativităţii
publicării  acestuia  în  presa  locală  :  în  ziarul  „Informaţia  Harghitei”  (în  limba
română)  şi  în  ziarul  Hargita  Nepe/SAU  Csiki  Hirlap  (  în  limba  maghiară)
precum afişării la sediul Comunei Cozmeni.

Anunţurile apărute în presă şi cele afişate la sediul autorităţii administraţiei publice
locale, respectiv la sediul /pagina web propriu vor fi depuse la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Harghita.
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Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

COMUNA COZMENI, cu sediul în Cozmeni jud.Harghita, titular al proiectului:
“Modernizarea  drumuri  locale  în  Comuna Cozmeni,  județul  Harghita”,  propus  a  fi
amplasat în intravilan Cozmeni jud Harghita”

anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor de încadrare – nu se supune evaluării
impactului asupra mediului, - de către A.P.M.Harghita în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului pentru proiectul sus menţionat.
    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorităţii  competente  pentru protecţia  mediului A.P.M.Harghita din  Miercurea
Ciuc,  str.  Márton  Áron,  nr.43 ,  în  zilele  lucrătoare  între  orele  8,00-16,00(luni-joi),
respectiv  între  orele  8,00-14,00  -vineri,  precum şi  la  următoarea  adresă  de  internet:
www.apmhr.anpm.ro.

Publicul  interesat  poate  înainta  comentarii/observaţii  la  proiectul  deciziei  de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ. Fax: 0266-310041, 

e-mail: office@apmhr.anpm.ro

Hírdetés

CSIKKOZMÁS  ÖNKORMÁNYZAT,  Csikkozmás  székhellyel értesíti  az  érintett
nyilvánosságot, hogy a:
„ Községi utak feljavítása” című tervet, Csikozmás és Lázárfalva belterületén a Hargita
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása nyomán 2017 szeptember 26 -án 
döntéstervezetet hozott - nem szükséges környezeti hatásvizsgálat.

A döntés tervezete, valamint az ez alapját képező információk a nyilvánosság számára
hozzáférhetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda,
Márton  Áron  utca  43  szám  alatt,  munkanapokon  8,00-16,00  óra  között(hétfőtől
csütörtökig) 8,00-14,00 óra között pénteken, valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes
oldalon.

Az  érintettek  a  döntéstervezetre  vonatkozó  észrevételeiket  írásban  a  hirdetés
megjelentétől számított 5 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi
Ügynökséghez.( Fax : 310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro )
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