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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (11.04.10-15.04.11)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 405 acte de control;
- au fost întocmite 198 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 60 211 lei, serviciile achitate
constituie 49 504 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 63 raiduri de salubrizare în primării şi localităţi.
Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor
beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere.
În această perioadă s-au eliberat:
- 31 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 29 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 17 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 49 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 32 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale.

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
demersul Întreprinderii Mixte „Trans Oil Refenery” SRL privind
coordonarea terenului din extravilanul or. Ciadîr-Lunga pentru depozitarea
cojilor de seminţe de floarea soarelui;
semnalul cu privire la degradarea stratului fertil de sol din extravilanul com.
Truşeni, mun. Chişinău de către proprietarul terenului, dna Tatiana Botnaru.
Faptele expuse nu s-au adeverit. Stratul de sol fertil este decopertat şi
depozitat selectiv;
petiţia primarului s. Podgoreni, r-l Orhei adresată Guvernului RM privind
starea ecologică şi a instalaţiilor hidrotehnice a bazinului acvatic gestionat
de cet. Victor Popescu;
cererea ÎM „RCL Cricova” privind prelungirea termenului de executare a
proiectului „Reconstrucţia instalaţiilor de epurare în or. Cricova”;
materialele IPS Chişinău, O.S. Ghidighici şi eliberat autorizaţia pentru
tăiere selectivă a arborilor din parchetele 51H; 58A; 58E pe o suprafaţă
totală de 14,8 ha cu obţinerea unui volum de 185,0 m3 masă lemnoasă;
demersul Direcţiei Construcţii Capitale a primăriei mun. Chişinău şi
eliberat ulterior autorizaţia pentru tăiere de igienă a 36 arborilor din parcul
„Valea Morilor” cu obţinerea unui volum de 15,9 m3 masă lemnoasă;
demersul Agenţiei „Apele Moldovei” şi eliberată autorizaţia pentru tăieri
diverse a arborilor de pe digul de protecţie dintre or. Criuleni şi or. Vadul
lui Vodă, cu obţinerea unui volum de 560,77 m3 ;
întocmit şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului la adresarea
unui grup de locuitori, instituţii de învăţămînt, unităţi de producere din or.
Orhei, venită de la prim-ministrul RM privind dezacordul cu autoritatea
publică locală la amplasarea staţiei de alimentare cu carburanţi pe strada
Vasile Lupu, 156 din or. Orhei;
întocmit şi expediat răspuns în adresa Ministerului Mediului la proiectul
Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea ghişeului unic pentru
autorizarea activităţilor de comerţ;
demersul S.A. „Intertur” şi eliberat autorizaţia pentru tăiere de igienă a 278
arbori fitosanitar necorespunzători de la baza de odihnă „Moldova”, or.
Vatra cu obţinerea unui volum de 81,09 m3 masă lemnoasă;
şi pregătit avize la 3 materiale de modificare a categoriei terenului;
şi avizat 6 dosare a produselor de uz fitosanitar;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Avize şi Autorizaţii AEPA de emisii
respectiv pentru 28 întreprinderi:
1. S.R.L. „Makler Plus”, str. Puşkin, 44, or. Chişinău.
2. Î.M. „Elita 5 Auto” S.R.L.,bd. Dacia 55, or. Chişinău.
3. S.R.L. „Lukoil-Moldova” SAC nr.17, str. Valea Crucii,25, mun. Chişinău.
4. S.R.L. „Planeta”, s. Volintiri, r-nul Ştefan Vodă.

5. Filiala PAT S.A. „CONSOCIVIL”, str. Industrială,10, or. Chişinău.
6. Î.I. „Grigore Fărîmă”, s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni.
7. S.R.L. „BIAMIHOL”, str-la Studenţilor, 11/2, ap.38, mun. Chişinău.
8. S.R.L. „Atgaia-Su”, str. Valea Crucii, 8/313, mun. Chişinău.
9. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Mateevici,56, or. Chişinău, staţia PECO
nr.52 din şos. Şcheia, 64, or. Cahul.
10. S.R.L. „Basa Petrol”, str. M. Kogălniceanu,22, or. Chişinău, staţia PECO
din str. Pietrăriei 2/2, or. Chişinău.
11. S.R.L. „Olimp”, str. Calea Basarabiei, 28/2, or. Chişinău.
12. S.R.L. „AutoPlus-Com”, str. Bucovinei,1, mun. Chişinău.
13. S.R.L. „CORCOMLUX”, str. Alexandru cel Bun,2, or. Călăraşi
14. S.R.L. „Autoambriaj”, str. Independenţei,147, or. Rîşcani.
15. Î.C.S. „Union Fenosa” S.A., Centrul de Muncă Cantemir.
16. Î.M. „INFINITY Inc”, str. M. Dosoftei, 115, mun. Chişinău.
17. Î.I. „Barbalat Lidia”, s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă.
18. S.A. „CEMA”, str. Costiujeni,16, mun. Chişinău.
19. S.R.L. „Konstaoil”, str. Alba Iulia,75, or. Chişinău.
20. S.R.L. „Dominic”, bd. Cuza Vodă,38/1, ap.13, mun. Chişinău.
21. S.R.L. „Impescar”, s. Alexsăndreni, r-nul Sîngerei.
22. Î.C.S. „Petrom Moldova” S.A., str. Mateevici,56, or. Chişinău, staţia PECO
nr.74 din str. Uzinelor, 88, or. Chişinău.
23. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SACG nr.35, s. Vorniceni, r-nul Sîngerei.
24. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SACG nr. 5, s. Corbu, r-nul Donduşeni.
25. S.R.L. „Certexagro-Prim”, s. Izvoare, r-nul Făleşti.
26. S.R.L. „Dermen”, str. Melnicinaia,11, s. Congaz, r-nul Comrat.
27. S.A. „Interautotrans”, str. Pietrăriei, 19/1, mun. Chişinău.
28. S.A. „Autocomtrans”, str. Cucorilor,58, or. Chişinău.
Au fost primite pentru expertiza ecologică (prin verificarea prealabilă în baza
Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota Anexei 2) a complexităţii
documentaţiei de proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii
normelor) 5 proiecte de execuţie:
1. „Magazin „Duty Free” la punctul de trecere a frontierei de stat a
Republicii Moldova “Lipcani-Prut-Auto”, r-nul Bricni” al S.C.
“DUFREMOL” S.R.L.;
2. „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu
combustibil nr.65 din com. Giurgiuleşti, r-nul Cahul” al S.A. „Tirex
Petrol”;
3. „Extinderea staţiei de alimentare cu produse petroliere din or. Sîngera,
mun. Chişinău, drumul R2 Chişinău-Bender, km.18+730” al S.R.L.
„Avante”;
4. „Parcare auto cu amplasare în str. Pietrăriei nr.2/2, sectorul Buiucani, or.
Chişinău” al S.R.L. „Redres”;
5. „Centrul comercial din şos. Hînceşti, 60, mun. Chişinău” al S.R.L.
„August”.

Au fost eliberate:
9 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Amenajarea terenului şi întărirea malului r. Nistru situat în s.
Oxentea, r-nul Dubăsari” al persoanei fizice Postolati Igor;
2. „Obiectiv de menire socială şi de producere din str. V. Micle,
12/1, or. Cricova” al persoanei fizice Petru Nagalisov;
3. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str.
Uzinelor, mun. Chişinău” al S.R.L. „Vitla-Petrol”;
4. „Centrala termică autonomă a secţiei de producere a mezelurilor
din s. Dubăsarii-Vechi, r-nul Criuleni” al S.R.L. „Nivali-Prod”;
5. Magazin „Duty Free” la punctul de trecere a frontierei de stat a
Republicii Moldova “Lipcani-Prut-Auto”, r-nul Bricni” al S.C.
“DUFREMOL” S.R.L.;
6. „Staţia de alimentare cu produse petroliere din s. Ciobalaccia, r-nul
Cantemir” al S.R.L „Vlasco”;
7. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a
„Întreprinderii pentru Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie
Micăuţi” S.A. din s. Micăuţi, r-nul Străşeni” al ÎPSRZ „Micăuţi”
S.A.
8. Examinarea materialelor de proiect referitoare la sectorul fluviului
Nistru km.330,65-331,35 suplimentar prezentate la proiectul de
execuţie „Efectuarea lucrărilor de adîncire şi îndreptare a albiei
fluviului Nistru pe sectoarele: km 226,50-227,40; km 227,80228,50; km 234,80-235.70; km 237,85-238,80; km 240,70-242,00;
km 330,65-331,35 de la estuar” al S.R.L. „Moldeco-Nistru Flota”;
9. „Centrul comercial din şos. Hînceşti,60, mun. Chişinău” al S.R.L.
„August”.
autorizaţie de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru întreprinderea S.A.
„Combinatul de vinuri din Taraclia”, str. Voczalinaia, 74, or. Taraclia.
Au întocmit:
act de control nr.024212 din 13.04.2011 la ÎM „Trans Oil Refenery” SRL
din or. Ciadîr-Lunga, str. Budjac, 24-B;
proces-verbal cu privire la contravenţie nr.007606 din 08.04.2011, în
temeiul art.154 alin.(10, 11) în privinţa Căpităniei Portului „Giurgiuleşti”,
căpitan Codreanu Piotr Fiodor pentru faptul încălcării regulilor de
gestionarea a deşeurilor prin neasigurarea colectării şi evacuării lor.
Amenda aplicată – 50 u.c., ce constituie 1000 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Zlobin Serghei, pe cazul ocupării neligitime
a terenurilor, îngrădirea lor, art. 116 alin. (2) al Codului Contravenţional al
RM, fiind aplicată o amendă în marime de 1000 lei;

un proces-verbal cetăţeanului Papuc Boris, pe cazul ocupării neligitime a
terenurilor, îngrădirea lor, art. 116 alin. (2) al Codului Contravenţional al
RM, fiind aplicată o amendă în marime de 800 lei;
un proces-verbal cetăţeanului Cupaşco Dumitru, pe cazul tăierii ilegale a
arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, art. 122 alin. (2) al CC al RM, fiind
aplicată o amendă în marime de 800 lei. Prejudiciul cauzat mediului fiind
de 3600,0 lei.
Au participat:
în grupul de lucru organizat de Inspectoratul Ecologic privind controlul
obiectelor miniere în mun. Chişinău – cariera Pruncul, cariera din com.
Humuleşti şi în r-nul Anenii Noi – carierele din s. Cobusca, s. Delacău, s.
Speea;
la şedinţa Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător
(13.04.2011 V. Holban. M. Petreanu) privind examinarea Analizei
preliminare a impactului de reglementare efectuată pentru proiectul
Ordinului cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind încadrarea
întreprinderilor (obiectelor) în categorii după nivelul de impact asupra
aerului atmosferic, elaborată de Ministerul Mediului.
Au pregătit:
informaţia privind măsurile întreprinse referitor la acţiunile de salubrizare şi
amenajare a localităţilor;
nota informativă privind rezultatele controlului efectuat în cadrul Inspecţiei
Ecologice Leova.
răspuns primarului s. Opaci, rl Căuşeni privind construcţia unui turn a
telefoniei mobile 3G de către SA „Moldtelecom”, în intravilanul satului, pe
terenul privat. Obiectul dat a fost construit fără Avizul Expertizei ecologice
de Stat, fapt pentru care IE Căuşeni a încheiat proces-verbal în baza art. 156
al CC administraţiei SA „Moldtelecom”.
Activitatea preconizată pentru (18.04.11 - 22.04.11)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 16 proiecte de execuţie
şi, după caz, de eliberat avizele respective:
1. „Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube
Logistics” S.R.L. (examinarea este stopată pînă la prezentarea avizului
Serviciului Piscicol);
2. „Tabără de odihnă pentru copii cu 160 locuri în com. Ruseştii Noi, raionul
Ialoveni”, primăria s. Ruseştii Noi;
3. „Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a concepţiei de
proiect: ”Lucrările de menţinere a canalului navigabil pe sectorul fluviului
Nistru km. 346,2-356,0 de la estuar” al „Navatur-service” S.R.L.;

4. „Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina)
categoria Ib, km 6-15” al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;
5. „Centrul de Tehnologii Ionizante din str. Pădurii, 26/1, mun. Chişinău al
Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei;
6. „Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativteritoriale ale s. Vorniceni, r-nul Străşeni” al persoanei fizice Triboi Ion.
7. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat
din or. Briceni” al S.R.L. „Danatpet”;
8. „Reconstrucţia apeductului şi canalizării a microraionului de locuinţe cu
construcţii de mai multe nivele din s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă (etapa
II)”, primăria satului Olăneşti;
9. „Proiectul II de modernizare a Aeroportului Internaţional Chişinău” al Î.S.
„Aeroportul Internaţional Chişinău”;
10. „Reconstrucţia reţelelor şi instalaţiilor de canalizare a apelor uzate din or.
Otaci, r-nul Ocniţa”, primăria oraşului Otaci;
11.„Iaz săpat - acumulator de apă pe terenul dlui Gh. Stratan, s. Dereneu, r-nul
Călăraşi” al persoanei fizice Gheorghe Stratan;
12.„Iaz săpat acumulator de apă pe terenul dlui C. Hîrcîială, s. Marcăuţi, r-nul
Dubăsari” al persoanei fizice Constantin Hîrcîială;
13. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str. Alba
Iulia, or. Căuşeni. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil-Moldova”;
14.„Staţia de alimentare cu gaz lichefiat la staţia de alimentare cu combustibil
nr.65 din com. Giurgiuleşti, r-nul Cahul” al S.A. „Tirex Petrol”;
15.„Extinderea staţiei de alimentare cu produse petroliere din or. Sîngera,
mun. Chişinău, drumul R2 Chişinău-Bender, km.18+730” al S.R.L.
„Avante”;
16.„Parcare auto cu amplasare în str. Pietrăriei nr.2/2, sectorul Buiucani, or.
Chişinău” al S.R.L. „Redres”.
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru
60 întreprinderi.
1. S.A. „Tirex Petrol” SACG nr.45 din s. Elizavetovca, r-nul Ungheni;
2. S.R.L. „BIComplex”, str. Munceşti, 89, mun. Chişinău;
3. S.R.L. „Oldimcom-Plus”, str. Bojole 58/2, or. Călăraşi;
4. S.R.L. „Aligocomex”, str. Alexandru cel Bun,182, or. Călăraşi;
5. S.R.L. „Zapvitvas”, s. Ivanovca, r-nul Hînceşti;
6. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.45, str. Naţională, or. Ungheni;
7. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.32, str. 31 August,1, or. Criuleni;
8. S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.47, s. Talmaz, r-nul. Ştefan Vodă;
9. Î.I. „Nicolae Nicolaescu”, s. Lozova, r-nul Străşeni;
10. S.R.L. „AXICONST”, str. Academiei, 13/1, or. Chişinău;
11. S. A. „DarnicGaz”, str. Ştefan cel Mare, 1a, or. Străşeni;
12. S.R.L. „Agrovicta-Nord”, s. Hiliuţi, r-nul Rîşcani;

13. S.R.L. „Bemol Retail” SAC nr.7, str. Independenţei,2/4, com. Băcioi,
mun. Chişinău;
14. Î.M. „Wholemark-M” S.R.L., str. M. Varlaam,65, of.246, mun.
Chişinău.
15. S.R.L. „Agrotafex”, str. P. Erhan, 24, mun. Chişinău;
17. Instituţia Medico-Sanitară Publică, spitalul raional Taraclia, str.
Valeriu Ceban, 1, or. Taraclia;
18. Î.I. „Victor Harin”, str. L. Tolstoi, 2, or. Taraclia;
19. S.R.L. „Languros-Agro”, str. Lenin, 138, or. Taraclia;
20. Î.I. „Salagor Vadim”, str. Independenţei, 2, or. Rîşcani;
21. S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” Bălţi, str. Ştefan cel
Mare, 180, or. Bălţi;
22. S.R.L. „Puratos-Mold”, şos. Chişinău-Tighina,6,or. Sîngera, mun.
Chişinău;
23. S.R.L. „Asena-Textil”, str. Lenin, 42, or. Ceadîr-Lunga;
24. S.A. „Moldtelecom”, C.T. Sîngerei;
25. S.A. „Sigma”, bd. Decebal, 99, or. Chişinău;
26. S.R.L. „Agrosfera-BM”, s. Pîrliţa, r-nul Ungheni;
27. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., SACG din s. Gornoe, r-nul Străşeni;
28. Persoana fizică Avram Victor, s. Lozova, r-nul Străşeni;
29. S.C. „Stalma Lux” S.R.L., str. Maria Lătăreţu,5, or. Chişinău;
30. S.A. „Ceadîr-Petrol” , str. Bugeacului,17, or. Ceadîr-Lunga;
31. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., SAC 27, s. Calaraşovca, r-nul
Ocniţa;
32. Î.M. „FOOD PLANET RESTAURANTS”S.R.L., bd. Ştefan cel
Mare, 134/1, or. Chişinău;
33. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SACG 12, str. L. Deleanu, 16, or.
Chişinău;
34. S.R.L. „Confort”, str. Mesager, 19, or. Chişinău;
35. S.C. „Ecaterina Ţugulea”, str. Ioan Vodă,11, or. Nisporeni;
36. S.R.L. „Rex-Auto”, str. tudor Strişcă,1, mun. Chişinău;
37. Î.I. „Bandol Nicolae”, str. Lacului,16, s. Romaneşti, r-nul Srăşeni;
38. S.R.L. „Auto-Mar”, SAC din str. Calea Orheiului,28, or. Chişinău;
39. S.R.L. „Auto-Mar”, SAC din str. M. Sadoveanu,25, or. Orhei;
40. S.A. „Patisier”, str. Alba Iulia,75/10, mun. Chişinău;
41. S.R.L. „Şardrisvin”, str. Bugeacului,7, or. Ceadîr-Lunga;
42. S.R.L. „Dominic”, punctul de îmbuteliere cu gaz lichefiat din s.
Bilicenii-Vechi, r-nul Sîngerei;
43. S.R.L. „Dominic”, s. Petreşti, r-nul Ungheni;
44. S.R.L. „Sergreta”, str. Munceşti, 623, or. Chişinău;
45. S.R.L. „Tînjeleşti”,str. Grigore Adam, or. Nisporeni;
46. FPC „Uzual-SC” S.R.L.,bd. Dacia11, ap. 7, mun. Chişinău;
47. Î.I. „Salagor Vadim”, str. independenţei, 2, or. Rîşcani;
48. S.R.L. „Lukoil Moldova”, SAC nr.8, str. Studenţilor,8/1, or.
Chişinău;

49. S.R.L. „Cinci-Teh”, str. Socoleni 17/4, or. Chişinău;
50. S.R.L. „Triaj”, s. Căpriana, r-nul Străşeni;
51. S.R.L. „Ratus”, str. Sfatul Ţării,nr.1, or. Chişinău;
52. S.R.L. „Condoprim”, s. Todireşti, r-nul Ungheni;
53. S.A. „Alsev”, str. Constructorilor,5, s. Cojuşna, r-nul Străşeni;
54. Î.I. „Varzari Fiodor”,s. Vasieni, r-nul Ialoveni;
55. S.R.L. „Calax & Co”, s. Elizavetovca, r-nul Ungheni;
56. Î.I. „Darul-Ursu”, s. Lozova, r-nul Străşeni;
57. S.R.L. „Balt-Cons”,s. Pîrliţa, r-nul Ungheni;
58. S.R.L. „EsenţEx”, str. Sarmisegetusa15,or. Chişinău;
59. S.R.L. „Comerţ-Gaz”, str. Burebista,18,or. Chişinău;
60. S.R.L. „Diata-Plus”, str. Sihastrului, 64 „V”, mun. Chişinău.
proiectul Normativelor de deversări limitat admisibile (DLA) pentru
întreprinderea Î.M. „Apă-Canal” Ungheni str. Naţională, 2.
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA)
pentru 11 întreprinderi.
1. Î.M. „Apă-Canal” Ungheni, str. Naţională, 2.
2. S.R.L. „Doina Vin”, str. Vasile Alecsandri,82, or. Chişinău.
3. S.A. „Alfa Nistru”, str. Ştefan cel Mare 131, or. Soroca.
4. „Tomai – Vinex”, str. Ferapontievca, or. Comrat, UTA Gagauzia.
5. S.A. „Galennula”, s. Gura Galbenă, r-nul Cimişlia.
6. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Rîşcani.
7. S.R.L. „Agrosudresurs”, bd. Traian,16, or. Chişinău.
8. Î.M. „COMUNSERVICE”, str. Victoriei, 2, or. Criuleni.
9. Î.M. „ZERNOFF” S.R.L., str. Munceşti, 793/2 or. Chişinău.
10. Cooperativa de Consum „UNIVERSALCOOP”, str. Suvorov, 2, or. Aneni
Noi.
11. Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispenasrul Dermato-Venerologic
Republican, str. Costiujeni,5/1, mun. Chişinău.
La fel avem de examinat:
cererea CCCEC RMoldova privind exploatarea neautorizată a carierei de
nisip din s. Oclanda, r-l Soroca.
demersul primăriei s. Pelinia, r-nul Drochia privind autorizarea extragerii
nisipului din cariera satului (neautorizată) pentru restaurarea căii de acces
spre grădiniţa de copii nr.2 şi gimnaziu.
şi de perfectat răspuns la Nota de serviciu a dlui Sava Ion, şef al Inspecţei
Ecologice Orhei, referitor la aprecierea modului de acordare de către I.
Caliniuc, şef adjunct Direcţie, IES, a terenului pentru amplasarea şi
proiectarea staţiei de alimentare cu combustibil şi gaz lichefiat din str. V.
Lupu, 156, or. Orhei.

adresarea Asociaţiei obşteşti „Ozon” privind retragerea avizului nr.05-53446/1437 din 02.11.10 a expertizei ecologice de stat la proiectul de
execuţie „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi spălătorie auto,
drumul naţional R14(km.10+800 dreapta), s. Ţambula, r-nul Sîngerei” al
„Bemol Retail” S.R.L.
şi în conformitate cu Dispoziţia IES nr.7-D din 04.04.2011 de prezentat pînă
la 15.04.2011, spre aprobare şefului IES: lista actelor şi coordonărilor
necesare în ordinea constituirii dosarului de solicitare a autorizaţiei de mediu
(avizelor ecologice) specifice, materialele de instruire pentru etapele de
preautorizare (preavizare) şi acţiunile obligatoriu de întreprins de către
solicitanţi, modele de autorizaţii de mediu (avize ecologice) perfectate
pentru fiecare caz, executarea panourilor informative cu afişarea
materialelor nominalizate.
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Ex: D.Osipov
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