
 

ANUNŢ PUBLIC 

 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, titular al proiectului 

„Construire staţie de protecţie catodică pentru conductă de 

transport gaze naturale Ф 16 Vaslui-Iaşi”, anunţă publicul 

interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM 

Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de 

dezvoltare a proiectului, fără a fi necesară efectuarea evaluării 

impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Construire staţie de 

protecţie catodică pentru conductă de transport gaze naturale 

Ф 16 Vaslui-Iaşi” propus a fi amplasat în extravilanul comunei 

Rebricea, jud. Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care 

o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente 

pentru protecţia mediului APM Vaslui din strada Călugăreni, 

numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni - vineri, între orele 

900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: 

www.apmvs.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 

deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării 

prezentului anunţ, până la data de  28.11.2011. 

http://www.apmvs.anpm.ro/


 

 

ANUNŢ PUBLIC 

 

 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş, titular al proiectului 

„Construire staţie de protecţie catodică pe cond. de transport 

gaze naturale Vaslui-Iaşi”, anunţă publicul interesat asupra luării 

deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui: continuarea 

procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, fără 

a fi necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în 

cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  

proiectul „Construire staţie de protecţie catodică pe cond. de 

transport gaze naturale Vaslui-Iaşi” propus a fi amplasat în 

extravilanul mun. Vaslui, Zona Şes Rediu, jud. Vaslui. Proiectul 

deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 

consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 

APM Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, 

în zilele de luni - vineri, între orele 900-1300, precum şi la următoarea 

adresă de internet: www.apmvs.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 

deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării 

prezentului anunţ, până la data de  28 .11.2011. 

http://www.apmvs.anpm.ro/

