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AGENTlA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ 
Str. Unirii.nr. 76. Targu Jiu. Gorj, Cod 210143 

E-mail: office a a m i.anr m.ro: Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892 

Anuntul se publica intr-un ziar national /judetean ~i se afiseaza la sediul propriu/pe pagina proprie 
de internet, cu numar de inregistrare la afisare. 

Dovada publicarii anuntului (anuntul din ziar si eel afisat la Prirnarie) se depun la A.P.M. Gorj 
pentru parcurgerea etapei de lncadrare a proiectului. 

U.A.T. BUMBE~Tl JIU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul " REABILITARE DRUM 
COMUNAL DC149 si DS6, SAT PLESA , in cadrul obiectivului de investitii 
"Reabilitare drum comunal DC 149 si DS6, sat Plesa, Modernizare drum 
Castru Virtop ~i Modernizare infrastructura drumu ri Sublaz-Delureni ", 
propus a fi arnplasat in intravilanul orasului Bumbesti Jiu (Aleea Plesa) si sat Plesa, 
judetul Gorj. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Gorj, Strada Unirii, nr.76, Targu Jiu, judetul Gorj, si la 
sediul Primariei Orasului Bumbesti Jiu, str. Parangului, nr. I 01, jud. Gorj, in zilele 
de luni - vineri, intre orele 8,30-14,00. 

Observatiile publicului se prirnesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, rnunicipiul Targu-Jiu. 

privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu 

ANUNT PUBLIC 

Ca urrnare a depunerii rnemoriului de prezentare pentru proiectul "REABILITARE 
DRUM COMUNAL DC149 ~i DS6, SAT PLE~A , in cadrul obiectivului de investitii 
"Reabilitare drum comunal DC 149 ~i DS6, sat Plesa, Modernizare drum Castru 
Virtop ~i Modernizare lnfrastructura drumuri Sublaz-Delureni", amplasament 
intravilanul orasului Bumbesti Jiu (Aleea Plesa) si sat Plesa, judetul Gorj, va 
inaintam mai jos anuntul pe care trebuie sa-l faceti public : 

Carre, 
U.A.T. BUMBE~TI JIU 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDTULUI GORJ 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului 
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