
ANUN  PUBLIC

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE , titular a proiectului "Extinderea i Modernizarea
Aeroportului Interna ional Baia Mare" din T ii M gher , jud Maramure , anun  publicul
interesat asupra "Deciziei etapei de încadrare a proiectului", pentru ob inerea acordului de mediu, în
categoria "Proiecte, activit i i/sau instala ii cu poten ial impact semnificativ asupra mediului",
care în urma parcurgerii Etapei de încadrare se supun evalu rii impactului asupra mediului

Informa iile privind poten ialul impact asupra mediului al proiectului propus, pot fi
consultate la sediul Agen iei pentru Protec ia Mediului Maramure  situat în Baia Mare, strada Iza,
nr. 1A i la sediul beneficiarului, în zilele de luni - vineri, între orele 8 -16.

Observa iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Maramure  în termen de 10 zile
lucr toare de la publicarea prezentului anun .

Orice persoan  care face parte din publicul interesat i care se consider  v mat  într-un
drept al sau ori într-un interes legitim se poate adresa instan ei de contencios administrativ
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substan ial, actele, deciziile sau
omisiunile autorit ii publice competente pentru protec ia mediului, care fac obiectul particip rii
publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prev zute de HG 1213/2006. cu
respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile ulterioare.

Actele sau omisiunile autorit ii publice competente pentru protec ia mediului, care fac
obiectul particip rii publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atac
odat  cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instan ei de contencios administrativ competente i organiza iile
neguvernamentale care promoveaz  protec ia mediului i îndeplinesc condi iile cerute de legisla ia
în vigoare, considerându-se c  acestea sunt v mate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
Solu ionarea cererii se face potrivit dispozi iilor Legii nr. 554/2004, cu modific rile ulterioare.

Înainte de a se adresa instan ei de contencios administrativ competente, persoanele care fac
parte din publicul interesat i care se consider  v mate într-un drept ori într-un interes legitim,
trebuie s  solicite autorit ii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la
cuno tin a publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii. Autoritatea
public  emitent  are obliga ia de a r spunde la plângerea prealabil  în termen de 30 de zile de la
data înregistr rii acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativ  prealabil  este gratuit .
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