
 
 
Anexa 2 
la metodologie 

 
 

Anunţ public  
privind elaborarea  

Planului integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov 
 
 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV, titular al planului de 
calitate a aerului, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a 
Planului integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov. 

 
Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor 

privind planul menţionat. 
 

Propunerea de plan poate fi consultată la sediul Primăriei 
Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8 şi la sediul autorităţii publice 
teritoriale pentru protecţia mediului, respectiv Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Braşov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 
10-14, precum şi la următoarea adresa internet:  

 
http://www.brasovcity.ro/documente/public/Plan%20integrat%20de%20c
alitate%20a%20aerului%20Brasov.pdf 

 
Informaţii privind propunerea de plan pot fi consultate la sediul 

Primăriei Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8, în zilele de luni-joi, 
între orele 9-15 . 

 
Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul 

Primăriei Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8 sau utilizând mijloace 
electronice la adresa mediu@brasovcity.ro  până la data de 23.10.2018 . 
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Anexa 3 
la metodologie 
 
 

Anunţ 
 privind dezbaterea publică 

 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV, anunţă publicul asupra 
dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a Planului integrat de 
calitate a aerului în Municipiul Braşov care va avea loc la sediul Primăriei 
Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8, Sala de şedinţe a CL, în data de 
24.10.2018, începând cu orele 16.00 . 

 
Propunerea de elaborare a planului poate fi consultată la sediul 

Primăriei Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8 şi la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Braşov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de 
luni-joi, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă web: 

  
http://www.brasovcity.ro/documente/public/Plan%20integrat%20de%20c
alitate%20a%20aerului%20Brasov.pdf 
 

Publicul poate transmite în scris comentarii/întrebări/opinii privind 
propunerea amintită la sediul administraţiei publice locale, Primăria 
Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr.8, până la data de 23.10.2018 . 
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