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mediului.
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L
in procedura de evaluare a impactului asupra

Stimate domn,
Ca urmare a qedin{ei colectivului de anali
loc la sediul A.P.M. Arad in data de 27.
pentru proiectul "EXTINDERE RETEA
Pecica, str. 33411, nr. FN, jud. Arad, qi
343W1943113.02.2020 vd comunicdm
reglementare avAnd in vedere urmdtoarele:
- proiectul nu necesitd efectuarea evaludrii i
- proiectul nu afecteazd in mod semnificati
- proiectul are impact nesemnificativ as
vigoare"
Aceastd decizie va fi comunicat5 de dvs.
sau na[ionald, prin afigare la sediul propri
anun!:

tehnicd (CAT)

-

etapa de incadrare

-

care a avut

L20I9, in vederea emiterii acordului de mediu
E APA PARC PECICA" propus a fi realizatin
are a completdrilor solicitate inregistrate cu nr.

s-a luat decizia de emitere

a

actului

de

pactului asupra mediului;
ariile naturale protejate de interes comunitar;
corpurilor de apl, conform prevederilor legale in

blicului interesat prin publicarea in presa locald
qi pe pagina proprie de internet a urmdtorului

ORA;UL PECICA, titular al proiectulLi "
anunld publicul interesat asupra ludrii

cadrul procedurii de evaluare
,,EXTINDERE

0

RETEA DE APA PARC PE
nr. FN, iud. Arad.
Proiectul deciziei de tncadrare si motivele
Agenliei pentru Proteclia Mediului din A
zilele de luni pdnd vineri, tntre orele B;00-l
www.apmar.anom.ro
Publicul interesat poate tnainta comentari
termen de I0 zile de la data publicdrii
competente pentru proteclia mediului.

tului asupra mediului, pentru proiectul
ICA", propus

afi

amplasat in Pecica, str. 334/1,

fundamenteazd pot -fi consultate la sediul
din Arad, Splaiul MureS, FN, jud. Arad, tn
:00, precum Si la urmdtoarea adresd de internet
o

'observalii la proiectul deciziei de tncadrare
tn
anunlului pe pagina de internet a autoritdtii

Direct

I
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