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

E-mail: office(@.apmgj.anpm.ro; Tel. 0253-215384; Fax 0253-212892 

Dupa depunerea de catre titular a anuntului publicat in presa, APM Gorj publica pe pagina de 
internet anuntul intocmit in conformitate cu anexa nr. 5K ~i proiectul deciziei etapei de incadrare. 

Anuntul se publics intr-un ziar national /local si se afiseaza la sediul propriu si pe pagina proprie 
de internet, precum si la sediul primariei cu numar de inregistrare la afisare. 

U.A.T. BUMBE~TI JIU, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, 
in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
"REABILITARE DRUM COMUNAL DC149 si DS6, SAT PLE~A, in cadrul 
obiectivului de investitii "Reabilitare drum comunal DC149 ~i DS6, sat Plesa, 
Modernizare drum Castro Virtop ~i Modernizare infrastructura drumuri 
Sublaz-Delureni", propus a fi amplasat ill intravilanul orasului Bumbesti Jiu (Aleea 
Plesa) si sat Plesa, judetul Gorj. 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 in zilele de 
luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmgj.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru protectia mediului. 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare 

Ca urmare a luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul " REABILIT ARE 
DRUM COMUNAL DC149 si DS6, SAT PLE~A, in cadrul obiectivului de 
investitii "Reabilitare drum comuoal DC149 ~i DS6, sat Plesa, Moderoizare 
drum Castro Virtop si Modernizare infrastructura drumuri Sublaz-Delureni", 
propus a fi amplasat in intravilanul orasului Bumbesti Jiu (Aleea Plesa) ~i sat Plesa, 
judetul Gorj, va inaintam mai jos anuntul pe care trebuie sa-l faceti public: 

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

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ 
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Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot f 
consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76 in zilele de 
luni-vineri. lntre orele 9-14, precum si la urrnatoarea adresa de 
internethttp://apmgj.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate inainta cornentarii/observatii la proiectul deciziei de 
incadrare In termen de I 0 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru protectia mediului. 

Anunt public privind decizia etapei de 'incadrare 

U.A.T. BUMBE$Tl JIU, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapci de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, 
In cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul "REABILITARE DRUM COMU~AL DC149 si DS6, SAT PLE$A, In 
cadrul obiectivului de investitii "Reabilitare drum cornunal DCl 49 si DS6, sat 
Plcsa, Modernizare drum Castru Virtop sl Modernizare infrastructura 
drumuri Sublaz-Dclureni", propus a fi amplasat in intravilanul orasului Bumbesti 
Jiu (Aleea Plesa) si sat Plesa, juderul Gorj. 

Va ruqam so publicoti In data de 04.06.2020 urmatorul anunt 

Catre ,,Impact in Gorj" 
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