
 

A N U N Ţ    P U B L I C  

 

 

 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, anunţă publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Acord acces – Conducta 

de racord gaze naturale şi SRMP  SAGEM ROŞIEŞTI,  comuna Roşieşti, judeţul 

Vaslui”, propus a fi amplasat extravilanul comunelor Costeşti şi Roşieşti,  judeţul 

Vaslui. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului APM Vaslui din municipiul Vaslui, str. 

Călugăreni nr. 63 şi la sediul titularului  S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A. Mediaş,          

P-ţa. C.I.Motaş nr.1, judeţul Sibiu, în zilele de luni – vineri, între orele 8,00 – 16,00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru 

protecţia mediului APM Vaslui”.  

  



 

         VIZAT : 

        PRIMARIA COSTESTI 
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S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, anunţă publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Acord acces – Conducta 

de racord gaze naturale şi SRMP  SAGEM ROŞIEŞTI,  comuna Roşieşti, judeţul 

Vaslui”, propus a fi amplasat extravilanul comunelor Costeşti şi Roşieşti,  judeţul 

Vaslui. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului APM Vaslui din municipiul Vaslui, str. 

Călugăreni nr. 63 şi la sediul titularului  S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A. Mediaş,          

P-ţa. C.I.Motaş nr.1, judeţul Sibiu, în zilele de luni – vineri, între orele 8,00 – 16,00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru 

protecţia mediului APM Vaslui”.  

  



 

 

 

          VIZAT : 

        PRIMARIA  ROSIESTI  
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 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, anunţă publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Acord acces – 

Conducta de racord gaze naturale şi SRMP  SAGEM ROŞIEŞTI,  comuna Roşieşti, 

judeţul Vaslui”, propus a fi amplasat extravilanul comunelor Costeşti şi Roşieşti,  

judeţul Vaslui. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului APM Vaslui din municipiul Vaslui, str. 

Călugăreni nr. 63 şi la sediul titularului  S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A. Mediaş,          

P-ţa. C.I.Motaş nr.1, judeţul Sibiu, în zilele de luni – vineri, între orele 8,00 – 16,00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru 

protecţia mediului APM Vaslui”.  

 


