
           Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomita
Nr.: 3017/30.04.2020.

Către: Diana Valentina Brasoveanu - Consiliul Judeţean Ialomita
Dan Dinco - Instituţia Prefectului;
Cristian Cilibeanu - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu”;
Valentin Spătărelu - Reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică;
Valeria Neacsu - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomita;
Marian Poenaru – Directia pentru Cultura Ialomita
Constantin Ionescu  - RNP Romsilva – Direcția Silvică Ialomița;
Cristina Grațiela Gurlea  - Direcția pentru Agricultură
Dragoș Ovidiu Milea - Garda Naționala de Mediu - CJ Ialomița;
Primaria Comunei Scanteia 

Referitor la proiectul  denumit  :  „CONSTRUCTII PROVIZORII TIP CORTURI INDUSTRIALE PENTRU
UNITATI  DE MICA PRODUCTIE PROVIZORII  PE O PERIOADA DE 5 ANI”,  propus a  fi  amplasat  in
Comuna Scanteia, sat Iazu, str. Concesiunilor, nr. 1 Bis, conform Certificatului de urbanism nr. 78/28.11.2019,
emis de catre Primaria Comunei Scanteia, ca urmare a cererii adresate de catre titularul proiectului  SC ADORA
TECH SOLUTIONS SRL, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Aurel Vlaicu, nr. 8 A, jud. Ialomita.

Prin prezenta va aduce la cunostinta urmatoarele:
-titularul a depus la APM Ialomita, cu nr. 3017/15.04.2020, memoriul de prezentare pentru obiectivul de investitie
denumit  :  „CONSTRUCTII  PROVIZORII  TIP CORTURI INDUSTRIALE PENTRU UNITATI  DE MICA
PRODUCTIE  PROVIZORII  PE  O  PERIOADA  DE  5  ANI  –  Reciclare  anvelope  uzate  prin  instalatie  de
piroliza”,  refacut,  cu  completarile  solicitate  in  cadrul  sedintei  CAT,  consemnate  in  procesul-verbal  nr.
1209/17.02.2020, si transmise titularul de catre APM Ialomita prin adresa nr. 1541/02.03.2020.
-titularul  de  proiect  solicita  „exceptarea  de  la  punerea  la  dispozitia  publicului  a  informatiilor  referitoare  la
procesul de productie, schemele de proces si descrierea instalatiei, ce se regasesc la punctul III.4 Formele fizice
ale proiectului,  la subpunctele  Descrierea instalatiei si  a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament si
descrierea  proceselor  de  productie  ale  proiectului  propus,  in  functie  de  specificul  investitiei,  produse  si
subproduse  obtinute,  marimea,  capacitatea din  memoriul  de  prezentare”.  Conform solicitarii  titularului,  „in
aceste sectiuni ale memoriului sunt prezentate informatii preponderent tehnice, ce fac obiectul  confidentialitatii
comerciale  si  industriale,  iar  prin  punerea  la  dispozitia  publicului  a  acestor  informatii  se  poate  crea
proprietarului  un  prejudiciu  material.  Obligatia  de  informare  a  publicului  este  indeplinita  prin  punerea  la
dispozitia acestuia a celorlalte informatii din memoriul de prezentare, in conformitate cu dispozitiile legii”.

In conformitate cu prevederile art. 6, alin. 5 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului si art. 10, alin. 2 din Anexa 5 - Procedura de evaluare a impactului
asupra mediului  pentru anumite  proiecte publice si  private,  va transmitem memoriul  de prezentare in vederea
analizarii  si  exprimarii  punctului dvs.  de vedere  in scris ( prin adresa oficiala ) sau solicitarea de informatii
suplimentare in termen de 20 de zile de la primirea prezentei adrese, conform legislatiei in vigoare.

Cu deosebită consideraţie,

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                    p.  SEF SERVICIU AAA,
LAURENTIU GHIAURU                                                                     GABRIELA COJOCARU

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IALOMIŢA
Strada Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, Ialomiţa, cod 920083

Tel: 0243-232971,   Fax: 0243-215949  e-mail : office@apmil.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
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