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Nr. 228 din 04.11.2016 

                   CǍTRE,  

PRIMĂRIA COMUNEI COTEȘTI 

JUDEŢUL VRANCEA 

În atenţia domnului Primar, membru în Comandamentul Judeţean de Analiză a Programului Anual 

de Înfiinţare a Perdelelor Forestiere de Protecţie Vrancea 

 

Prin prezenta vă solicităm să afișați la sediul Primăriei anunțul privind luarea 

deciziei etapei de încadrare pentru proiectul privind înființarea perdelelor forestiere de 

protecție a drumului național 2, cu următorul conținut: 

GARDA FORESTIERA Focsani ( in numele M.M.A.P.) , titular al proiectului 
,,Infiintare perdele forestiere de protectie a drumului national DN2” , anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Vrancea, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare 
fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată, pentru proiectul 
,,Infiintare perdele forestiere de protectie a drumului national DN2”, propus a fi 
amplasat in comunele: Cotesti, Goleşti, Garoafa, Pufesti, Ruginesti si orasele 
Marasesti si Adjud, intravilan si extravilan, jud. Vrancea . Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi , 
intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9.00-12,00 , precum şi la următoarea adresă 
de internet http://apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data 
publicării prezentului anunţului, până la data de 14.11.2016. 

 

S.C. HOSILVA  S.R.L  GALAŢI 

Str. Feroviarilor, nr. 5, Bl. A3, Ap.7  

cod 800261 

Galaţi, România 

Nr. înmatriculare: J17/1093/2010 

Cod fiscal: 27740990 

 

Tel.:  +4/0336/113858 

Fax: +4/0336/815406 

Tel. mobil: +4/0745/525867 

e-mail:  theodor.hotnogu@yahoo.com 



2 

 

 

Solicitarea s-a făcut în baza Ordinului nr. 135/76/84/1284 din 10.02.2010 privind 

aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiectele publice și private și la solicitarea A.P.M. Vrancea. 

 

Vă rugăm să transmiteți confirmarea  primirii și afișării anunțului la adresa noastră 

de fax. 0336 113 858 sau email la theodor.hotnogu@yahoo.com, după înregistrarea 

documentului la dumneavoastră . 

Cu stimă.  

 


