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 Azi, 29.09.2021, am procedat la afişarea Anunţului public privind depunerea 

solicitării de emitere a acordului de mediu. Anunţă publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea 

activităţii S.C. DIVVOS S.R.L. în domeniul producţiei în mediul rural“ (achiziţia de 

echipamente  de producţie, respective linie automata de îmbuteliat apa în recipient PET, 

cu capacitatea de îmbuteliere de maxim 3500 sticle/H, achiziţia de echipamente IT, 

achiziţia unui tocător mase plastic cu capacitatea de 84 kg/h)propus a se implementa în 

comuna Miceşti, sat Miceşti, nr. 487 A, judeţul Argeş.  

 

INCHEIAT AZI, 29.09.2021 
 

 

 

 

Secretarul General al Comunei Miceşti 

Iulian Mihai DULAMĂ 

 

 

 

 
Întocmit,  

Responsabil pentru aplicarea 

Prevederilor Legii nr.52/2003 

Elena-Alexandra ENE 
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Urmare depunerii solicitirii de emitere a acordului de mediu

proiectul ,,Dezvoltarea activitatii S.C. DIWOS S.R.L. in
productiei in mediul ruraf' (achizitia de echipamente de
respectiv linie automata de imbuteliat apa in recipiente PET, cu
de imbuteliere de maxim 3500 sticle/h, achizitia de echipamente [7, achizitia
unui tocator mase plastice cu capacitatea de 84 kg/h) propus a se
implementa in comuna Micesti, sat Micesti, nr. 487A. judetul Arges gi in
conformitate cu prevederile Legii nr.29212018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, art. 10 lit. f, va informam
ca aveli obligafia publicdrii anunlului de mediu (anexa la prezenta) in presa
nationala sau locala, a afigdrii la sediul propriu, pe pagina de internet, la
sediul primdriei comunei Micesti, judetul Arges,

Anuntul public afigat gi publicat conform precizdrilor de mai sus, se va
transmite la APM Argeg.
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Anun[ public
privind depunerea solicitirii de emitere a acordului de mediu

S.C. DIWOS S.R.L., cu sediul Tn comuna Micesti, sat Micesti, nr. 487A,
judetul Arges, anunli publicul interesat asupra depunerii solicitirii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul o'Dezvoltarea activitatii S.C. DIllly'OS
S.R.t, in domeniul productiei in mediul ruraf' (achizitia de echipamente
de productie, respectiv linie automata de imbuteliat apa in recipiente PET, cu
capacitatea de imbuteliere de maxim 3500 sticle/h, achizitia de echipamente
lT, achizitia unui tocator mase plastice cu capacitatea de 84 kg/h) propus a se
implementa in comuna Micesti, sat Micesti, nr.487A,judetul Arges.

lnformatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi
consultate la sediul APM Argeg, municipiul Pitesti, str. EgalitSlii, nr.50A, jud.
Argeg in zilele de luni - vineri, intre orele 8-13.

Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul APM A-geg, municipiul
Pitesti, str. Egalitatii nr. 50 A, jud. Argeg.


