CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3. Ploieşti, 100559. Prahova. România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: R01350020 ; Cod CAEN4950; Înregistrată la
Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei
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ANJNT PUBLIC PRIVIND DEZBATERE PUBLICA
CONPET S.A. cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova,
anunta public interesat asupra depunerii raportului privind asupra mediului, pentru
proiectul: "Inlocuire conducta titei import 0 28" Constanta - Baraganu pe 17 tronsoane
in lungime totala de 10,145 m intre Constanta si C1" - Obiect: "Tronsoane situate pe
teritoriul com. Cuza Voda pe o lungime totala de L=1.405,50 m (Tronson T15 - L = 482
m, T16 - L = 503 m, T17 - L = 420,50 m), amplasat in comuna Cuza Voda, jud.
Constanta.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta poate fi
emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului
Constanta, municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta si la sediul CONPET
S.A, cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, in zilele de luni vineri, intre orele 9 - 16.
Documentul mentionat
http://apmct.anpm.ro .
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Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul
primariei comunei Cuza Voda, in data de 13.01.2016 , incepand cu orele 18.
Public interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele
mentionate la sediul autoritatii competente, jud. Constanta, pana la data de 12.01.2016
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Director Directie
Protectia Infrastructurilor Critice
Ee. Daniel Niculae

,
Sef Serviciu Avize/Acorduri
Ing. a Zaiu

