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Urraare a parcurgerii de c ătre APM Galaţi a etapei de evaluare iai ţială  conforin Ordinului 
M.M.P. nr. 135/2010 privirid aprobarea Metodologiei de aplicare a evalu ării iaipactului 
asupra anediului pentru proiecte publice şi private, 
vă  trarisxniteai ataşat Decizia etapei de evaluare ini ţială  nr. 639/18.08.2017 pentni proiectul 

Reabilitare, inodernizare si dotare clădire în vederea înfliri ţării unui ceatru social 
rnultifuncţioaal iategrat pentru persoane vârstnice propus a fi arriplasat în Tecuci, str. 
Transilvaaiei ar. 1 1A, judeţul Galaţi. 
Totoclată, vă  comunicărra că  aveţi obligaţia publicării/aflşării în inass-inedia, la sediul UAT 
Municipiul Tecuci din Tecuci, str. lDeceanbrie 1918 tar. 66, jude ţul Galaţi si pe pagina 
proprie de iateriiet, a uaui anun ţ  cle depuraere a solicităriî de obţinere a acordului de niediu, 
după  modelul de rnai ios şi de a înainta Ia A.P.M. Oalaţi dovada publicăriil afişării 
aaaunţttlui: 

Aaunţ  public 

UAT Muaicipiul Tecuci anunţă  publicul interesat asupra depunerii so]icit ării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectu1,,Reabilitare, xnodernizare i dotare cl ădire în vederea 
înfiiaţării unui centru social multifuncţional iritegrat pentru persoarie vârstnice propus a fi 
axnplasat in Tecuci, str. Transilvaniei nr. 1 1A, jude ţul Galaţi. 
.Iiiformaţiile privind proiectul propus pot fi consultate Iasediul autorit ăţii competente peatru 

rotecţia mediului APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la sediul UAT Municipiul 
Tecuci diri Tecuci, str. lDecerrabrie 1918 nr.66, jude ţat1 Galaţî, in zilele de Iuni-joi, îxatre 
oreie 08:30-16:00 şi vineri îxltre orele 08:30-13:30. 
Observaţiile publicului se priinesc zilnic Ia sediul APM Gala ţi, din Galaţi, str. Regiment 11 
Siret nr. 2. 

Etapa de încadrare a proiectu]ui ciin cadrul procedurii de eva1uare a impactului asupra 
xnediului se va derula după  depunerea cornpletărilor solicitate prira Decizia mai sus 
rraeaţionată  şi anunţului public de depunere a solicitării. 

• De asemeaea, având în vedere dispoziţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
conforxn cărora: 
- toţi operatorii economici şi persoanele fizice care solicită  acte de reglemexatare au 
obligaţia să  traxasrriită  cereri privind eliberareaireavizarea actelor cle reglementare atât îa 
format tradi ţional, pe Iaârtie, cât şi onlîne (electronic), 
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- faptul că  cererile vor fi luate în lucru doar dac ă  există  îriregistrată  şi copia electronică  a 
acesteia, depusă  de către solicitant în sistemul informatic iategrat de mediu (SIt), 
vă  aciucem la cunoştinţă  că  aveţi obligaţia, să  vă  îriregistraţi cererea şi în format electronic 
în portalul SI]. 
Pentru îrregistratrea cererii în format electronic estesar s ă  vă  înregistraţi în portaiul 
SIM la adresa http://raportare.anpm.ro , secţiunea 1ntegisrare , conform instrucţiunilor 
din Ghidul de utilizare postat pe site-ul A.N.P.M. respectiv A.P.M. Galaţi. 
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