Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOȘANI

BULETIN INFORMATIV
al informaţiilor de interes public
- Anul 2019 APM Botoşani comunică din oficiu, potrivit art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public, următoarele informatii de interes public:

a) actele normative care
reglementează organizarea
şi funcţionarea autorităţii
sau instituţiei publice

b) structura organizatorică,
atribuţiile departamentelor
autorităţii sau instituţiei
publice

- HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în
subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului
si pentru modificarea unor acte normative
- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.
265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea APM
Botoşani pot fi consultate pe site-ul APM Botoşani http://apmbt.anpm.ro/
APM Botoşani are următoarea structură organizatorică:
1. Director Executiv
2. Compartimentul “Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei “
3. Serviciul “Avize, Acorduri, Autorizaţii”
4. Serviciul “Calitatea Factorilor de Mediu”
5. Serviciul “Monitorizare şi Laboratoare”
6. Compartimentul „Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane”
Organigrama APM Botoşani – publicată pe site-ul APM Botoşani LINK
Atribuţiile serviciilor şi compartimentelor din cadrul APM Botoşani
pot
fi
consultate
pe
site-ul:
http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/84316_RO
F-cadru%20APM%2006.11.2012.pdf

c) numele şi prenumele
persoanelor din conducerea
autorităţii sau a instituţiei
publice şi ale funcţionarului
responsabil cu difuzarea
informaţiilor publice

- Director Executiv – Eugen Mateciuc – tel. 0231.584135,6,7,
0231.584139, email: director.executiv@apmbt.anpm.ro
-Şef Serviciu AAA – Camelia Musteață – tel. 0231.584135,6,7/202,
0231.584139, email: camelia.buzuleac@apmbt.anpm.ro
-Şef Serviciu ML – Maria Onofrei – tel. 0231.584135,6,7,
0231.584139, email: maria.onofrei@apmbt.anpm.ro
- Şef Serviciu CFM – Dana Elena Boariu– tel. 0231.584135,6,7,
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fax.
fax.
fax.
fax.

0231.584139, email: dana.boariu@apmbt.anpm.ro
- Persoana responsabilă cu difuzarea informatiilor publice: Narcisa Maria
Dumitriu – tel. 0231.584135,6,7, fax. 0231.584139, email:
narcisa.dumitriu@apmbt.anpm.ro
d) coordonatele de contact Denumire: Agentia pentru Protectia Mediului Botoşani
ale autorităţii sau instituţiei Sediul: municipiul Botoşani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoşani
publice
Numar de telefon: Tel: 0231.584135,6,7
Numar fax: 0231.584139
Adresa de e-mail: office@apmbt.anpm.ro
Adresa paginii de internet: http://apmbt.anpm.ro/

e) audienţe

Programul de functionare :
Luni – Joi - 800 – 1630
Vineri 800 – 1400
Program de audiente Director Executiv : Joi: 10.00 - 12.00

Inscrierea pentru audiente se face la secretariatul institutiei: personal,
telefonic (0231.584135,6,7) sau prin email office@apmbt.anpm.ro
f) sursele financiare, bugetul Bugetul aprobat si bilanţul contabil - LINK
şi bilanţul contabil
g) programele şi strategiile Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Botoşani –PLAM
proprii
Botoşani – ediţie revizuită 2013 –
http://apmbtold.anpm.ro/upload/123954_PLAM%20Botosani%202013_final.pdf
h) lista cuprinzând
- Organigrama APM Botoşani;
documentele de interes
- Acte normative;
public
- Raport de activitate al APM Botoşani;
- Rapoarte privind starea mediului în judeţul Botoşani;
- Programe, strategii;
- Baze de date privind informaţii de mediu;
- Acte de reglementare;
- Buget, Bilanţ contabil al APM Botoşani;
- Declaraţii de avere şi de interese
i) lista cuprinzând
Lista documentelor produse şi/sau gestionate la nivelul autorităţii sau
categoriile de documente
instituţiei publice - LINK
produse şi/sau gestionate,
potrivit legii
j) modalităţile de contestare Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
a deciziei autorităţii sau a
art.21 şi art.22
instituţiei publice în situaţia
în care persoana se
consideră vătămată în
privinţa dreptului de acces la
informaţiile de interes
public solicitate

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Eugen Mateciuc
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