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             Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA 

  

Nr.:             /10.12.2020 

Către: 

 

In atentia: 

UAT BOLOTESTI- LIDER DE PARTENERIAT SI PARTENERI COMUNA 

JARISTEA SI COMUNA VIDRA 

Domnului Primar Popa Fanica 

Referitor la: Solicitarea dvoastra privind obtinerea acordului de mediu pentru proiectul de 

investitii ,, Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in 

comunele Bolotesti, Jaristea si Vidra, judetul Vrancea- Obiectivele de 

investitie in cadrul proiectului: 1. Infiintare retea inteligenta de distributie a 

gazelor naturale in comuna Bolotesti, Vrancea, 2. Infiintare retea inteligenta 

de distributie a gazelor naturale in comuna Jaristea, Vrancea, 3. Infiintare 

retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Vidra, Vrancea’’ 

propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Bolotesti, comunei 

Jaristea si comunei Vidra ,  jud. Vrancea  

 

 

                        

  Stimate Domnule Primar, 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului şi ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, cu modificările, completările şi aprobările ulterioare, în urma analizării 

documentatiei prezentate în cadrul şedintei Comisiei de Analiză Tehnică desfăşurată în data 

de 10.12.2020 -  etapa de încadrare, vă comunicam următoarele: 

 Proiectul de investitii: ,, Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in 

comunele Bolotesti, Jaristea si Vidra, judetul Vrancea- Obiectivele de investitie in 

cadrul proiectului: 1. Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in 

comuna Bolotesti, Vrancea, 2. Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale 

in comuna Jaristea, Vrancea, 3. Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor 

naturale in comuna Vidra, Vrancea ’’ propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul 

comunei Bolotesti, comunei Jaristea si comunei Vidra,  jud. Vrancea -  nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate; 

 

                             Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  aveţi următoarele obligaţii: 

-       de a informa publicul asupra  deciziei etapei de încadrare, prin publicarea in presa locală 

şi prin afişare la sediul Primăriilor Bolotesti, Jaristea si Vidra  a anunţului  public de mai jos 

asupra deciziei A.P.M. Vrancea; 

 

-       de a înainta la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea dovada publicării  

anunţului privind luarea deciziei de încadrare in presă şi la sediul Primăriilor Bolotesti, 

Jaristea si Vidra,  judeţul Vrancea.  
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ANUNT  PUBLIC 

 

  UAT BOLOTESTI- LIDER DE PARTENERIAT SI PARTENERI COMUNA JARISTEA SI 

COMUNA VIDRA titular al proiectului: ,, Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor 

naturale in comunele Bolotesti, Jaristea si Vidra, judetul Vrancea- Obiectivele de investitie in 

cadrul proiectului: 1. Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna 

Bolotesti, Vrancea, 2. Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna 

Jaristea, Vrancea, 3. Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna 

Vidra, Vrancea ” - anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  fără 

evaluarea impactului asupra mediului (EIA); şi fără evaluare adecvată (EA), de către A.P.M. 

Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, 

pentru proiectul sus - menţionat,  propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul comunei 

Bolotesti, comunei Jaristea si comunei Vidra,   judeţul Vrancea. 

 

 

                  Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la 

sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului  Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni - joi 

între orele 8
00

- 16
30

 si vineri intre orele 8
00

- 14
00

, precum si la urmatoarea adresă de internet: 

www.apmvn.anpm.ro. 

                 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 

termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente 

pentru protectia mediului. 

   

              Cu stimă,   

 

 

 

     Director Executiv,               Şef  Serviciu A.A.A., 

   Valentin LOGODINSCHI              Marilena MĂNĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,      

Claudia MARIN 
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