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Către,  

PRIMĂRIA ORAȘULUI JIMBOLIA  

 

Prin prezenta vă rugăm să afișați anunțul public anexat, privind decizia 

etapei de incadrare, pentru proiectul “CONSTRUIRE 3 HALE SCROAFE 

FĂTARE”, propus a fi amplasat în orașul Jimbolia, str. B.P.Hașdeu  nr. 2, CF 

400646, nr. top 10787/2, 788-789, 2869-2872, 2873/2, 12873/2, 12874, 2844/2 

și CF 401510, nr.top. 5001, jud Timiș.  

.  

Administrator, 

Ferrari Giuseppe 

 

 

 

 

 

 



  
ANUNT PUBLIC: 

S.C. AGRI ELLEN S.R.L titular al proiectului 

“CONSTRUIRE 3 HALE SCROAFE FĂTARE , propus a 

fi amplasat în orașul Jimbolia, str. B.P. Hașdeu  nr. 2, CF 

400646, nr. top 10787/2, 788-789, 2869-2872, 2873/2, 

12873/2, 12874, 2844/2 și CF 401510, nr. top. 5001, jud 

Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 

etapei de încadrare de către APM Timiș de a  se efectua 

evaluarea impactului asupra mediului și a nu se efectua 

evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a 

impactului asupra mediului, pentru proiectul 

„CONSTRUIRE 3 HALE SCROAFE FĂTARE”, propus a 

fi amplasat în orașul Jimbolia, str. B.P. Hașdeu  nr. 2, CF 

400646, nr. top 10787/2, 788-789, 2869-2872, 2873/2, 

12873/2, 12874, 2844/2 și CF 401510, nr. top. 5001, jud 

Timiș. 

A. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 

fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. 

Timiș, localitatea Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-

18A, în zilele de luni - joi între orele  8
00

 – 16
30

 și vineri 

între orele 8
00

 - 14
00

, precum și la următoarea adresă de 

internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.  

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la 

proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 

data publicării prezentului anunț, pană la data de 

01.01.2017 

B. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce 
privește conținutul raportului privind impactul asupra 
mediului la sediul autorității competente pentru protecția 
mediului APM Timiș, precum și la următoarea adresă de 
e-mail http://arpmtm.anpm.ro, în termen de 10 zile de la 

http://arpmtm.anpm.ro/


data publicării prezentului anunț, până la data de 
06.01.2016“ 


