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SOLICITARE Legea 544/2001 
 
 
Denumirea autorității publice: Consiliul Judeţean Vâlcea 
Data: 07.03.2017 
 
Stimate domnule preşedinte Constantin Rădulescu, 
Ca urmare a răspunsului Consiliul Judeţean Vâlcea nr. 2161/03.03.2017, pe care ni l-ați comunicat 
la primirea studiului referitor la situaţia suprapunerii Parcului Naţional Buila-Vânturariţa cu 
perimetrul de exloatare al carierei de calcar Bistriţa, formulăm o cerere conform Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

Vă solicităm următoarele documente: 
1. Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea limitelor Parcului Naţional Buila-Vânturariţa 

pe care spuneţi că aţi iniţiat-o şi transmis-o Ministerului Mediului, precum şi nota de 
fundamentare a acesteia. 

2. “Studiul de feabilitate privind exploatarea treptelor superioare de calcar Bistriţa Pietreni” 
3. “Proiectul tehnic “Deschidere trepte superioare la cariera de calcar Bistriţa, Judeţul Vâlcea”” 
4. “Planul iniţial de încetare a activităţii” 
5. “Planul de refacere a mediului pentru cariera Arnota-Bistriţa” 
6. “Proiectul tehnic de refacere a mediului pentru cariera Arnota-Bistriţa” 
7. “Studiul de evaluare a impactului social – studiu de atenuare impact” 
8. “Studiul de evaluare a factorilor de risc în zona carierei Bistriţa-Pietreni, Judeţul Vâlcea – 

analiza stabilităţii haldei de steril de la cariera Bistriţa-Pietreni, Judeţul Vâlcea, în scopul 
deducerii posibilităţilor de stabilizare şi de reconstrucţie ecologică a zonei” 

9. “Bilanţul de mediu nivel II şi raportul la bilanţul de mediu nivel II pentru obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru cariera Bistriţa-Pietreni S.E.M. Rm. Vâlcea” 

10. “Documentaţia privind modificarea limitelor dintre Parcul Naţional Buila-Vânturariţa şi 
perimetrul minier al carierei Bistriţa”  

Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-
mail: office@kogayon.ro    
 
Vă mulțumim pentru solicitudine,   
                                        Preşedinte Asociaţia Kogayon 

  07.03.2017                                                                                       Florin Stoican  
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