1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
Anul de raportare 2013
Datele proprii de identificare ale autorităţii publice:
Compartimentul: Proiecte, Programe/Dezvoltare Durabila
Adresa: str. Petru maior nr. 73
Nr. tel : 0255.223.053; 0255.231.526
Nr. Fax: 0255.226.729
e-mail: office@apmcs.anpm.ro
Pag. web: www.apmcs.ro
Persoană de contact: Mirela Ianosi
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HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informaţia privind me
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VALIDAREA DATELOR:
Nr. solicitări din reşedinţa de judeţ+Nr. solicitări din alte localităţi = Nr. total de solicitări(reşedinţă de judeţ+alte localităţi)
Nr. de solicitări primite de la persoane fizice + Nr. de solicitări primite de la persoane juridice = Nr. total de solicitări(reşedinţă d
Favorabilă (nr) + Nefavorabilă (nr) = Nr. total de solicitări(reşedinţă de judeţ+alte localităţi)
Suport hârtie (nr) + Suport electronic (nr) + Telefonic (nr) = Nr. total de solicitări(reşedinţă de judeţ+alte localităţi)

Persoane de contact:
Cecilia Eva Laszlo
Irina Popa
Serviciul Legislatie Orizontala
Telefon 021/2071124, 021/2071102 interior 136
email: legislatie_orizontala@anpm.ro
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