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Nr.: 11471/25.10.2019 

Către: 

 

SC Tancrad SRL, cu sediul în mun. Galați, str. Brăilei, nr. 109J, jud. Galați 

Referitor la: Solicitarea dumneavoastră privind obținerea acordului de mediu pentru 

proiectul de investiții “Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum 

STAȚIE DE POMPARE APA DE TRANSFER”, propus a fi amplasat în 

com. Milcovul, sat Milcovul, str. Răsăritului, jud. Vrancea 

 

 

 

 

Stimate Domn,  

 

 

 

         Referitor la proiectul de investiții “Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum 

STAȚIE DE POMPARE APA DE TRANSFER”, propus a fi amplasat în com. Milcovul, sat 

Milcovul, str. Răsăritului, jud. Vrancea 

 

În conformitate cu prevederile:  

 Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului; 

 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii Apelor nr. 107/1996 , cu modificările și completările ulterioare. 
 

            Vă transmitem alăturat, anunțul de informare a publicului privind solicitarea de 

emitere a acordului de mediu (pe care îl veți mediatiza prin publicare în mass – media locală, 

precum și prin afișare la sediul propriu / pe pagina proprie de internet / la sediul autorității  

administrației publice locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului)  
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ANUNȚ  PUBLIC , 

 

                    SC Tancrad SRL, cu sediul în mun. Galați, str. Brăilei, nr. 109J, jud. Galați anunță 

publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: 

“Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum STAȚIE DE POMPARE APA DE 

TRANSFER”, propus a fi amplasat în com. Milcovul, sat Milcovul, str. Răsăritului, jud. Vrancea  

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea , str. Dinicu Golescu 

nr. 2 și la sediul Primăriei Milcovul, jud. Vrancea, în zilele de luni – joi , între orele 8,00 – 16,30 și 

în ziua de vineri între orele 8,00-14,00. 

,,Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea“ 

           Totodată vă comunicăm că proiectul de investiții inițiat de dvs. va fi prezentat în cadrul 

Comisiei Tehnice de Analiză, la o data ce va fi anunțată ulterior, ora 9.30, la sediul APM 

Vrancea  din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, unde sunteți invitat să participați la această sedință 

(ocazie cu care veți prezenta și dovada mediatizării anunțului public prezentat mai sus). 

 

 

 

Cu deosebită consideraţie, 

                

 

      
Director executiv, Șef Serviciu A.A.A., 

Valentin Logodinschi Marilena Mănăilă 

Întocmit,  

Adrian Colin  

 
 


