
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ 

Consiliul Judeţean Harghita anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului 
privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în judeţul Harghita şi închiderea depozitelor de deşeuri urbane 
neconforme în judeţul Harghita” propus a fi amplasat în Miercurea Ciuc, Gheorgheni, 
Topliţa, Cristuru Secuiesc, Bălan, Băile-Tuşnad, Borsec, Vlăhiţa, Corund şi Remetea, 
judeţul Harghita. 
Tipul deciziei posibile luate de ARPM Sibiu poate fi emiterea sau respingerea 
acordului de mediu. 
Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, 
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, 
la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului nr. 2, 
jud. Sibiu şi la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 
5, jud. Harghita în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00. 
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarele adrese de internet 
http://apmhr.anpm.ro şi http://arpmsb.anpm.ro. 
 
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc conform 
următoarei programări: 

Nr. 
crt.  

Localitate Data Amplasament 

1. Remetea pentru Centru de Management 
Integrat al Deşeurilor 

14.10.2011 
orele 18.00 

Primărie 
Sala de şedinţă 

2.  Miercurea Ciuc  pentru staţie de transfer, 
centru de colectare selectivă a deşeurilor 
şi închiderea depozitului neconform  

17.10.2011 
orele 16.30 

Primărie 
Sala de şedinţă 

3.  Corund  pentru staţie de transfer, centru 
de colectare selectivă a deşeurilor 

18.10.2011 
orele 18.00 

Casa de cultură 
(nouă)  
Sala mare 

4.  Cristuru Secuiesc pentru centru de 
colectare selectivă a deşeurilor şi 
desfiinţarea depozitului neconform 

19.10.2011 
orele 17.00  

Primărie 
Sala de şedinţă   

5.  Vlăhiţa pentru centru de colectare 
selectivă a deşeurilor şi desfiinţarea 
depozitului neconform 

20.10.2011 
orele 17.00  

Casa de cultură 
Gábor Áron 

6.  Bălan pentru centru de colectare 
selectivă a deşeurilor şi desfiinţarea 
depozitului neconform 

21.10.2011 
orele 16.00 

Casa de cultură 

7.  Băile Tuşnad pentru desfiinţarea 
depozitului neconform 

21.10.2011 
orele 19.00 

Primărie 
Sala de şedinţă 

http://apmhr.anpm.ro/
http://arpmsb.anpm.ro/


8.  Borsec pentru închiderea depozitului 
neconform 

24.10.2011 
orele 16.00 

Primărie 
Sala de şedinţă 

9. Topliţa pentru centru de colectare 
selectivă a deşeurilor şi desfiinţarea 
depozitului neconform 

24.10.2011 
orele 19.00 

Primărie 
Sala de şedinţă 

10.  Gheorgheni pentru centru de colectare 
selectivă a deşeurilor şi desfiinţarea 
depozitului neconform 

25.10.2011 
orele 17.00 

Primărie 
Sala de şedinţă 

 
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind 
documentul menţionat la sediul APM Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron 
nr. 43, jud. Harghita, fax: 0266/310041 şi la sediul ARPM Sibiu din Sibiu, str. 
Hipodromului nr. 2, jud. Sibiu, fax: 0269/444145,  în zilele de luni-vineri, între orele 
8.00-16.00 până la data de 14.10.2011. 


