
Ministerul Mediului, Apelor qi Pldurilor
Agenfia Nafionali pentru Protecfia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMI$

Nr. 3092/25.05.2021

COMI]NADAROVA,
Darova, str. Principaltr, nr. 152, jud. Timi$
e-mail : pryqql!4d4rQv4@y4hee4qp

Referitor la solicitarea dvs. inregistrati la APM Timiq cu nr. 673 P.P129.01.2021, cu ultimele
complettrri depuse cu nr. 3402 RP/26.04.2021, de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

,,Reabilitare $ modernizare st/dzi laterule penlru loculitdlile Darova Si Hodo$". ptopvs a fi
amplasat in localitlJite Darova qi Hodog, com. Darova, jud. Timig, prin prezenta v[ comunictrm
faptul c[ decizia etapei de incadrare luatd in urma consultdrii in cadrul Comisiei de Analizd Tehnic[
din data de 19.05.2021 este aceea de a nu se supune evalutrrii impactului asupra mediului,
evalutrrii adecvate gi evaluirii impactului asupra corpurilor de aptr;
- conform Legii nr. 29212018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice gi private

asupra mediului, aveti oblisalia sf, informali publicul asupra proiectului deciziei etaoei de incadrare
prin oublicarea anuntului in presa localtr sau nationall. precum si a afislrii la sediu, respectiv pe

oaeina de intemet si [a sediul administratiei publice locale pe raza clreia este amolasat oroiectul
(Primtrria Darova),

- informarea publicului se va face conform anuntului:

"COMIINA DAROVA anunfi publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a
APM Timiq de a nu se supune evalutrrii impactului asupra mediului, evalutrrii adecvate gi

evalutrrii impactului asupra corpurilor de aptr, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul:
,,Reabilitare Si modernix,are strdzi laterale pentru loculitdlile Darova qi llodoq". propus a fi
amplasat in localitltile Darova gi Hodoq, com. Darova, jud. Timiq.

Proiectul deciziei de incadrare qi motivele care o fundamenteaztr pot fi consultate la sediul
APM Timiq, din localitatea Timigoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timig, in zilele
de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8,00 - 14.00, precum 9i la urmtrtoarea
adrestr de internet !!!p:l!bpIq[q.e!plq,Ig - Seclianea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observafii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publiclrii anunfului pe pagina de internet a autorittrrii
competente pentru protecfia mediului "

Preciztrm ca termenul pentru depunerea anunfurilor este de 25.06.2021.

z:H Avizat: Sef Serviciu A.A.A. - Monica NITU A-r
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMI$

il dul Iiviu Rebreanu, nr,18 18A, Tiroigoara, Cod 300210

de date cu caracter personal, conform Regulamentului (JE) 2016/679
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