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INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuat` de COMUNA FARDEA, localitatea Fardea,  nr. 107,
jud. Timis, tel. 0256320793, ce inten]ioneaz` sa solicite de la ADMINISTRA{IA BAZINAL~
DE AP~ BANAT aviz de gospod`rire a apelor pentru realizarea lucrarilor de „REFACERE
PUN}I PIETONALE AFECTATA DE CALAMITATI ÎN COMUNA FARDEA, JUDE}UL
TIMIS”.

Aceasta investi]ie este nou`.
Ca rezultat al acestei investi]ii se vor produce urm`toarele: 
- refacere punti pietonale peste raul Hauzeasca
Ca rezultat al investitiei nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conform` cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,

cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Persoanele care doresc sa ob]in` informa]ii suplimentare cu privire la solicitarea

avizului de gospod`rire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa men]ionat`.
Persoanele care doresc sa transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa

solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dl. Radulescu Valemir, tel. 0733699283,
dup` data de 26.07.2021.

Primar
Murari Maria Rovena Violeta

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuat` de S.C. BANAT PIG S.R.L., cu Sediul social in
Mun. Timi[oara, jud. Timi[, strada Pictor Barbu Iscovescu nr. 6, sc. A, ap. 14, CUI
37731816, nr. reg. comer]ului J35/2304/2017, cod CAEN: 0146 - Cre[terea porcinelor,
ce inten]ioneaz` sa solicite de la ABA BANAT aviz de gospod`rire a apelor pentru
desf`[urarea activit`]ilor de alimentare cu apa in cadrul investitiei: 

FERMA REPRODUCTIE SUINE, investitie ce va fi amplasata in Jud. TIMIS, com.Varias,
CF 405414

Persoanele care doresc sa transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa
solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus, dup` data de 23.07.2021. 

ANUN} PUBLIC

STOINEL ILIE LUCIAN anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de
emitere a acordului de mediu pentru ,,Desfiin]are par]ial` [i extindere cu func]iunea de
hotel rezultând imobil cu regim de în`l]ime D<P<1E, par]ial P<2E. Schimbare destina]ie
spa]ii la parter, din locuin]` în birouri”, propus a fi realizat în Timi[oara, str. Paris nr.
4, conform Extrasului CF nr. 411066 nr. Cad. 411066.

Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Timi[, municipiul Timi[oara, Blv. Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, sau la sediul
proiectantului, str. Amfori nr. 4 (punct termic), Timi[oara, jud. Timi[, in zilele de luni
– joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00.

Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timi[.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuat` de DE BANAT COOPERATIV~ AGRICOL~, cu
Sediul social in Sat Satchinez, Comuna Satchinez, cl`dire spa]ii cazare [i birou, CF
405044, parter, camera 1, Judet Timi[, CUI 44369043, nr. reg. comer]ului C35/2/2021,
cod CAEN: 4631 - Comer] cu ridicata al fructelor [i legumelor, ce inten]ioneaz` sa
solicite de la ABA BANAT aviz de gospod`rire a apelor pentru desf`[urarea activit`]ilor
de alimentare cu apa in cadrul investitiei: 

PROIECT COMPLEX: INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE, investitie ce va fi
amplasata in Jud. TIMIS, com. Satchinez, CF 405045 si 405046.

Persoanele care doresc sa transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa
solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus, dup` data de 23.07.2021.

ANUN} PUBLIC

„AGEN}IA PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL~ VEST”, titular al „Programului
Opera]ional Regional Vest 2021-2027, amplasat pe teritoriul administrativ al jude]elor
Cara[-Severin, Arad, Hunedoara [i Timi[”, aduce la cuno[tin]a publicului c` decizia etapei
de încadrare a programului, în conformitate cu prevederile HG 1076/2004, a Ordinului
MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvat` a
efectelor poten]iale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, este cea de adoptare a
programului cu Evaluare de mediu [i f`r` Evaluare adecvat`.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face în scris la sediul APM Timi[,
Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, în termen de 10 zile calendaristice de la apari]ia
anun]ului.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuat` de S.C. SOWPROD TIM S.R.L., cu Sediul social in
Sat Dumbr`vi]a, Comuna Dumbr`vi]a, Strada Ion Creang`, Nr. 4, Ap. 1, Judet Timi[,
CUI 43609253, nr. reg. comer]ului J35/248/2021, cod CAEN: 0146 - Cre[terea porcinelor,
ce inten]ioneaz` sa solicite de la ABA BANAT aviz de gospod`rire a apelor pentru
desf`[urarea activit`]ilor de alimentare cu apa in cadrul investitiei: 

FERMA SCROAFE REPRODUCTIE 370 CAPETE, investitie ce va fi amplasata in
Jud. TIMIS, com. Satchinez, CF 405886

Persoanele care doresc sa transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa
solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus, dup` data de 23.07.2021.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuat` de S.C. ORGANIC ROM FOOD S.R.L., cu Sediul
social in Sat Dumbr`vi]a, Comuna Dumbr`vi]a, Strada Simfoniei, Nr. 114, Judet Timi[,
CUI 43553799, nr. reg. comer]ului J35/93/2021, cod CAEN: 0113 - Cultivarea legumelor
[i a pepenilor, a r`d`cinoaselor [i tuberculilor, ce inten]ioneaz` sa solicite de la ABA
BANAT aviz de gospod`rire a apelor pentru desf`[urarea activit`]ilor de alimentare cu
apa in cadrul investitiei: 

FERMA DE LEGUME IN SPATII PROTEJATE SI IMPREJMUIRE PARCELA, investitie
ce va fi amplasata in Jud. TIMIS, com. Satchinez, CF 405838

Persoanele care doresc sa transmit` observa]ii, sugestii [i recomand`ri se pot adresa
solicitantului sau la adresa sediul social mentionat mai sus, dup` data de 23.07.2021.

INFORMARE privind depunerea solicit`rii de emitere 
a avizului de gospod`rire a apelor

Aceasta informare este efectuata de HUBERT CRISTINA-ELENA, cu domiciliul în
loc. Sag, str. I nr. 48A, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA
DE APA BANAT Avizul de Gospodarire a Apelor pentru “Elaborare PUZ - Zona de
agreement si sport cu functiuni complementare loisirului, CF 402667, CF 402665, intravilan
com. Sag, jud. Timi[”. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al
activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor
evacua in reteaua de canalizare a localitatii Sag (etapa de perspectiva).

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului sau la adresa: HUBERT CRISTINA-ELENA – beneficiar, telefon: 0721499814;
dupa data de 23.07.2021. 

ANUN} PUBLIC
SC Stevalin Group SRL anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru

activitatile cod CAEN: 3109- Fabricarea de mobila, 3101- Fabricarea de mobila pentru
birouri si magazine, 3102- Fabricarea de mobila pentru bucatarii, 1623- Fabricarea altor
elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii, desfasurata la punctul de lucru
din strada Stan Vidrighin nr. 14-16, Timisoara.

ANUN} PUBLIC

CONSILIUL JUDE}EAN TIMI{, titular al “Strategiei de eficien]` energetic` a Jude]ului
Timi[ 2021-2027”, aduce la cuno[tin]a publicului c` decizia etapei de încadrare, din
procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului
f`r` aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10
zile calendaristice, la sediul APM Timi[, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timi[oara.
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