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PALATUL ADMINISTRATIV 

  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDE ULUI HUNEDOARA 

 

H O T  R Â R E 

privind  îmbun t țirea activit ții desf șurate de  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara  

 

          Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 
         Întrunit în şedin a din data de 30 mai 2018, conform Ordinului Prefectului 
nr.139/24.05.2018; 

În temeiul prevederilor art.7 și art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, cu modificările și completările ulterioare, 

 

  HOT R ŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate de 
Agen ia pentru Protec ia Mediului Hunedoara, pe parcursul anului 2018: 

1. Întreprinderea de demersuri pentru sincronizarea competen elor cu autorită ile de 
inspec ie şi control în cazul răspunderii de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 
prejudiciului asupra mediului; 

2. Implementarea modificărilor legislative ca urmare a adoptării proiectului de Lege 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; 

3. Intensificarea ac iunilor de informare a publicului cu privire la activitatea desfăşurată 
de APM Hunedoara, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informa iile de 
interes public.     

4. Notificarea proprietarilor şi de inătorilor de terenuri situate de-a lungul căilor de 
comunica ii rutiere şi feroviare, de către APM Hunedoara, cu privire la obliga iile 
acestora de a lua măsuri de salubrizare a acestor terenuri, conform prevederilor art.96, 
pct.(1), alin.10 din OUG nr.195/2005 privind protec ia mediului, cu modificările și 
completările ulterioare, precum şi verificarea îndeplinirii acestor obliga ii de către 
Serviciul Comisariatul Jude ean Hunedoara al Gărzii Na ionale de Mediu. 

           Termen:  31.12.2018 
 Răspunde:   Directorul executiv al Agen iei pentru Protec ia Mediului Hunedoara 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către 
secretariatul Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul 
Hunedoara. 
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Fabius-Tiberiu KISZELY 
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