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COMUNICAT
privind măsurile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș
în vederea prevenirii răspândirii infecției cu Coronavirus - Covid 19
pe perioada stării de alertă
 Având în vedere prevederile Legii nr. 55/21.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivel național și a măsurilor de prevenire și
control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS –Cov 2
 Evoluția la nivel mondial și național a amenințării create de răspândirea infecției cu coronavirus
(Covid -19)
 Necesitatea precauției și prevenirii în procesul de combatere și răspândire a noului coronavirus ,
inclusiv prin reducerea fluxului de persoane care interacționează
vă aducem la cunoștință măsurile întreprinse de Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș:
Actele și documentele mai jos indicate, vor putea fi transmise, exclusiv în format electronic, pe
adresa de e-mail: office@apmmm.anpm.ro.
Actele adresate serviciului Avize, Acorduri, Autorizații (AAA):
 Toate solicitările și documentele aferente de reglementare;
 Transmiterea actelor de reglementare, emise către beneficiari.
Actele adresate biroului Calitatea Factorilor de Mediu (CFM):
 Solicitările privind verificarea perimetrelor în raport cu ariile naturale protejate;
 Documentații privind autorizarea activității de recoltare/ achiziționare/ comercializare floră și
faună sălbatică;
 Rapoartele lunare/anuale privind gestionarea deșeurilor generate din activitatea desfășurată de
operatorii economici;
 Rapoartele anuale privind gestionarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase;
 Informațiile furnizate pentru Inventarele anuale cuprinse în Sistemul Integrat de Mediu;
 Plata tarifelor aferente procedurilor de reglementare, se va face direct în contul APM
Maramureș, deschis la Trezoreria Maramureș nr. RO12 TREZ 4362 0330 108X XXXX, cod fiscal
3627307.
Actele adresate compartimentului Relații Publice și Tehnologia Informației (RP-TI):
 Solicitările de informații, formulate în baza Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la
informațiile de interes public, petițiile, reclamațiile, sesizările sau orice alte cereri adresate
instituției noastre.

Măsura transmiterii, pe calea electronică, a actelor și documentațiilor mai sus
amintite, va opera până la data stabilită pentru încetarea stării de alertă la nivel
național.
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