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MICA PUBLICITATEI
Wneri, 8 aprilie 20221

Anun[ public SEA
Agen[ia pentru Protec[ia Mediului Bistrila-Ndsiud anun[d publicul

interesat despre decizia finald pentru planul ,,Amenajamentul Silvic al
fondului forestier proprietate publicd aparlindnd comunei Mdrige-
lu, jude[ul Bistrila-Ndsdud - UP lll Mdrigelu, judelul Bistrila-Ndsd-
ud", pe raza UAT-urilor: Mirigelu, $ieu, Teaca gi Budacu de Jos, judetul
Bistrita-Ndsdud, titular: comuna Mirigelu prin Regia Autonomd Oco-
lul Silvic Valea $ieului.

Avdnd in vedere cd, in termenul legal de la publicarea deciziei
initiate referitoare laavizarea planului ,,Amenajamentul Silvic alfondului
forestier proprietate publicd apartin6nd comunei Mdrigelu, judetul Bistri-

la-Nisdud - UP lll Mdrigelu, jude[ul Bistrita-Nis6ud, nu s-au inregistrat
observaliisau comentarii din partea publicului, Agenfia pentru Protectia
Mediului Bistri[a-Nisiud a luat decizia finald cd planul nu necesiti eva-
luarea de mediu, urmdnd a fi supus procedurii de adoptare fdrd aviz de
mediu.

Anunt public SEA
Agen[ia pentru Protec[ia Mediului Bistrifa-Nisdud anun[i publicul

interesat despre decizia finald pentru planul ,,Amenajament Silvic al
fondului forestier proprietate privatd a Composesoratului ,,COM-
PAD" Posmug, judelul Bistrila-Ndsdud - UP I Posmug", pe teritoriul
administrativ al UAT $ieu gi UAT $ieu!, judelul Bistrifa-Nisdud, titular:
Gomposesoratul,,GOMPAD" Posmug.

Av6nd Tn vedere cd, ?n termenul legal de la publicarea deciziei
ini[iale referitoare la avizarea planului ,,Amenajamentul Silvic al fondului
forestier proprietate privatd a Composesoratului ,,COMPAD" Posmug,
judetul Bistrifa-Ndsiud - UP ! Posmug', nu s-au Tnregistrat observalii
sau comentarii din partea publicului, Agen[ia pentru Protec[ia Mediului
Bistrita-Nisdud a luat decizia finali ci planul nu necesitd evaluare de
mediu, urm6nd a fi supus procedurii de adoptare fdrd aviz de mediu.

ANUNT PUBLIC
SC ROMBAT SA anunld publicul interesat aupra depunerii so-

licitdrii de emitere a acordulul de mediu pentru proiectul ,,Dezvoltare
durabild gi eficientizarea activitate la ROMBAT SA prin instalarea
unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice in
conformitate cu prevederile art.ll, alin.7, lit. f din Legea 50/1991
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Anun[ public
SC ENERGO IMPEX SRL anun[d publicul interesat asupra depu-

nerii solicitirii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,AIi-
mentare cu energie electricd magazin Penny Market', propus a fi
amplasatin municipiul Bistrila, DrumulCetilii, nr.28, judetulBistrita-Nd-
sdud.

lnformafiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenfiei pentru Protec[ia Mediului Bistrita-Nisiud, din municipiul Bistri-
[a, str. Parcului, nr. 20 gi la sediultitularului: SC Energo lmpex SRL, din
municipiulAiud, str. Dr. Ciortea, nr.2A, judefulAlba, in zilele de luni-joi,
intre orele 9.00-15:00 givineri, Tntre orele 9.00-13.00.

Observa[iile publicului se primesc zilnic la sediulAgen[iei pentru
Protecfia Mediului Bistri[a-Nisdud pe toatd durata procedurii de mediu
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