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PRIMARIA COMTINEI PAU$E$TI

::: p[ggE$T'I, STRADA PRINCIPALA, NR.Sl :::
Tel: 0250 / 774060 ; 0250 / 774073 Fqx: 0250 / 774261 e-mail: pausesti otasau@,vl.e-adm.ro

Anun{ public
privind decizia etapei de incadrare

Comuna Piuqeqti, cu sediul in comuna PduEeqti, sat Piuqeqti, strada
PrincipalS, nr.8 1, judelul VAlcea, titular al proiectului " REABTLITARE DRUM
sArnsc ,,LA BARBU ELENA,, sI ULITA sArnascA ,'BISERICA

$ERBANBgrr,,o iu cotuuNA nAu;r;rr, iunrTUL vAr,cna,,, propus
afrrealizat in comuna PIugeqti, satele Barcanele qi $erbineqti, jude{ul Vilcea,
anunld publicul interesat asupra ludrii deciziei etapei de incadrare cd Agenlia
pentru Proteclia Mediului Vdlcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de incadrare qi motivele ce o fundamenteazd pot fi
consultate la sediul Agen{iei pentru Protec{ia Mediului Vf,lcea: strada Remus
Bellu, nr.6, R6mnicu V61cea, judelul VAlcea, in zilele de luni-vineri, intre orele
9:00-14:00, precum Ei la urmdtoarea adresd de internet www.apmvl.anpm.ro .

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observalii la proiectul deciziei
de incadrare in termen de 10 zile de la data publicdrii anunfului pe pagina de
internet a Agenliei pentru Protec{ia Mediului VAlcea.
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PRIMARIA COMI.INEI PAU$E$TI
::: PAU$E$TI, STRADA PRINCIPALA, NR.31 :::

Tel: 0250 / 774060 ; 0250 / 774073 Fax: 0250 / 774261 e-mail: piitutnn*uAl**am*

Anun{ public
privind decizia etapei de incadrare

Comuna Piuqegti, cu sediul in comuna Piuqeqti, sat Pduqegti, strada
Principald, nr.81, judelul VAlcea, titular al proiectului " REABTLITARE

I]l,rTlsmEASCA "$URLrCAr" gr ULrTA SATnASCA "LA FERUCA",
Il{ coMUNA PAUgEgrI, JUDETUL VALCEA", propus a fi realizat in
comuna Piuqeqti, sat Piuqeqti, jude{ul V6lcea, anunfd publicul interesat asupra
ludrii deciziei etapei de incadrare cd,Agenlia pentru Proteclia Mediului V61cea, in
cadrul procedurii de evaluarc a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de incadrare qi motivele ce o fundamenteazd" pot fi
consultate la sediul Agen{iei pentru Protec{ia Mediului Vilcea: strada Remus
Bellu, ffi. 6, Rdmnicu V61cea, judelul V61cea, in zilele de luni-vineri, intre orele
9:00-14:00, precum qi la urmdtoarea adresS de internet Www.aprnyl,anprl.ro .

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observafii la proiectul deciziei
de incadrare in termen de 10 zile de la data publicdrii anunlului pe pagina de
intemet a Agenliei pentru Proteclia Mediului V61cea.


