
 

 

HIRDETÉS 

 

RDE HARGHITA KFT értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy leadta a környezeti hatástanulmányt az 

„1-es és 2-es cella ideiglenes bezárása ” című projektre, amely munkálatai a Székelyudvarhely, 

Cekend-tető, 0 szám alatti valósulnak meg. 

 A Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség elbírálásának eredménye a környezetvédelmi 

engedély megadása vagy visszautasítása. 

 A hatástanulmány megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 

Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 

8:00-14:00 óra között, valamint az RDE Harghita Kft székhelyén, Székelyudvarhely, Cekend-tető, 0 

szám alatt, valamit elérhető a következő honlapon: http://apmhr.anpm.ro-reglementari-acord 

A közmeghallgatás 2022 december 19.-én lesz megtartva 16 órától az Agora Business Centerben, 

Városháza tér 18 szám alatt. 

Az érintettek a hatástanulmányra vonatkozó észrevételeiket a közmeghallgatás napjáig nyújthatják be 

a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez az alábbi elérhetőségeken: 

office@apmhr.anpm.ro, fax. 0266-310041. 

 

 

ANUNȚ  

 

Societatea RDE HARGHITA S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind 

impactul asupra mediului penrtu proiectul “Inchidere temporară celula 1 si 2 a depozitului de deseuri 

menajere si industriale nepericuloase Odorheiu Secuiesc” ce va fi realizat in mun. Odorheiu Secuiesc. 

Tipul deciziei posibile luate de APM Harghita poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea 

solicitarii de emitere a acordului de mediu. 

Raportul poate fi consultat la sediul APM Harghita din municipiul Miercurea Ciuc, str. Marton Aron nr. 

43, jud. Harghita si la sediul RDE Harghita S.R.L. din mun. Odorheiu Secuiesc, platoul Cekend, nr. 0. 

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: -site-ul APM Harghita la 

adresa http://apmhr.anpm.ro-reglementari-acord de mediu-documnetatii procedura EIA. 

http://apmhr.anpm.ro-reglementari-acord/
http://apmhr.anpm.ro-reglementari-acord/


Dezbaterea publica a Raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Agora business center, 

mun. Odorheiu Secuiesc, piata Marton Aron, nr. 18, in data de 19 decembrie 2022, incepand cu ora 

16. 

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele 

mentionate la sediul APM Harghita din mun. Miercurea Ciuc, str. Marton Aron nr. 43, jud. Harghita, 

prin fax 0266-310041, e-mail office@apmhr.anpm.ro pana la data de 9.12.2022. 
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