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CONPET SA, anunta publicul interest asupra lucrarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizarea sistemului de pompare a titeiului
din statia de pompare a titeiului Oprisenesti, jud. Braila - rezervor colectare
scuregeri", amplasat in oras lanca, nr. 106 (CV 21. P248)jud. Braila: proiectul
propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
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Catre:

CONPf,T SA reprezentata de Director Liriu ILASI
solicitarea dvs. inregistratd la Agenlia pentru Proteclia Mediului Brdila cu nr.
13849/01.1 1.2018, privind obtinerea acordului de mediu pentru proiectul
,,Modernizarea sistemului de pompure a titeiului din statia de pompure u
liteiului Oprisanesti, .iud. Bruila-rezervor colaclare scurgeri" , amplasament
oras Ianca. nr. 106 (CV 21, P 248)jud. Brdila

Referitor la:

Ca urmare a analizdrii proiectului sus mentionat in gedinla Comisiei de Analizi Tehnicl din
data de 17.01.2019, s-a decis ce acesta ,?/ .re .{ ut)une craludrii
ctului asuora mcdiului
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ln conformitate cu prevederile Procedurii de eruluarc tt impoctului asupru mediului pentru
unumile proiecte publice Si privute aprobatl prin Legea nr. 292/2018 privind ewluarea impactului
onumitor proiecte publice Si private usupru madiului. aveli obligafia informdrii publicului asupra
deciziei etapoi de incadrare, prin publicare in Dresa nationalA sau local i, Drccunr si prin aflsare la
scdiul orooriu,/oe oasi na proDrie de internet/la sediul autoritAtii adnrinis tra ei publice locale oe raza
c[reia este oroousd imolementarea proiectului. a urmitorului anunl:
CONPET SA, anun(d publicul interesut asupra ludrii dcciziei etapei de incadrare de t'drrc
APM Brdila in cadrul procedurii de evoluare u impactului asupra mediului, pcntru proiet'lul
,, Modernizareo sislemului de pompare a fireiului din stutia de pompare a titeiului Oprisenesti, j*1.
Braila-rezervor coleclare scurgeri", amplasu inl oras lanca, nr. 106 K'V 21, P 2Jtl) jud. Brailu:
proieclul propus nu se suDune evuludrii i
clului usupra mediului
Proiectul deciziei de incudrare Si motivele care o.fundamenteazd pol fi consultule lu scdiul
Agentiei pentru Proreclia Mediului Braila din mun. Brdilu. B-dul lndependenlei. nr. 16. Bl. 85. da
luni puna vineri, intre orele 9,00-13,00, precum Si la urmdtoureu adrcsti tlc internel
v'u)vt.apmbr.anpm.ro -secliunea Reglementuri/Acortlul de mediuiDrufluri ucle reNlementure.
Publicul interesal poate inainta comenluriihtbservalii la proicctul dec'i:iei dc incudrarc in
lcrmen de [0 zile de la datu puhlicdrii ununlului pe pugina tle internet u Agentiei penlnt l'rotccliu
lvlediului Braila.
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Dupa depunerea la APM Briila a dovezii informarii publicului 9i in lipsa unor
comentariile/observaliile justificate care sa conduca la reconsiderarea deciziei sc va emite decizia
etapei de incadrare in conformitate cu termenele prevdzute de procedura dc reglementare.
De asemenea va informam ca Directia de Sanatate Publica Braila prin adresa nr.
386/387 /16.01.2019 (nr. APM Braila 510117.01.2019) considera ca este necesar sa solicitati
..asistenta de specialitate de sanatate publica'' (raportat la prevederile Ord. MS nr. ll9/2014 pentru
aprobarea Normelor de igianu si a rccomandurilor privind metliul de viuto ul populutiei, cl
modificari), conform OM nr. 1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.
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