Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Judeţean Teleorman, titular al proiectului „Reabilitare DJ
503, Drăganeşti Vlaşca (DE70) - limita judeţ Dâmboviţa, km 38+838 – km
87+070 (L=48,132 km)”, propus a fi amplasat în oraş Videle şi comunele
Drăgăneşti Vlaşca, Botoroaga, Moşteni, Blejeşti, Purani, Siliştea, Poeni, satele
Drăgăneşti Vlaşca, Târnava, Botoroaga, Moşteni, Blejeşti, Baciu, Purani,
Puranii de Sus, Buteşti, Poeni, Cătunu, Brăteşti, judeţul Teleorman, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate
pentru proiectul „Reabilitare DJ 503, Drăganeşti Vlaşca (DE70) - limita
judeţ Dâmboviţa, km 38+838 – km 87+070 (L=48,132 km)”, propus a fi
amplasat în oraş Videle şi comunele Drăgăneşti Vlaşca, Botoroaga, Moşteni,
Blejeşti, Purani, Siliştea, Poeni, satele Drăgăneşti Vlaşca, Târnava, Botoroaga,
Moşteni, Blejeşti, Baciu, Purani, Puranii de Sus, Buteşti, Poeni, Cătunu,
Brăteşti, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Teleorman din Alexandia, str. Dunării nr. 1, judeţul
Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400,
precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Judeţean Teleorman, titular al proiectului “Reabilitare şi
modernizare DJ 601C, Cosmeşti (DJ 601B) – Perii Broşteni – Vârtoape Rădoieşti – Drăganeşti de Vede – Roşiorii de Vede, km 0+000 – 41+692,
(L=40,167 km)” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate
pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare DJ 601C, Cosmeşti (DJ 601B) –
Perii Broşteni – Vârtoape - Rădoieşti – Drăganeşti de Vede – Roşiorii de
Vede, km 0+000 – 41+692, (L=40,167 km)” propus a fi amplasat în comunele
Cosmeşti, Talpa, Gălăteni, Olteni, Vârtoape, Rădoieşti, Drăgăneşti de Vede,
Vedea satele Cosmeşti, Talpa, Gălăteni, Bâscoveni, Perii Broşteni, Vârtoapele
de Sus, Vârtoapele de Jos, Rădoieşti Deal, Măgura cu Liliac, Drăgăneşti de
Vede, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Teleorman din Alexandia, str. Dunării nr. 1, judeţul
Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400,
precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
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Consiliul Judeţean Teleorman, titular al proiectului “Reabilitare şi
modernizare DJ 612, Mereni – Băbăiţa, km 8+100 – 34+150 (L=23,930
km)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în comunele Mereni, Botoroaga,
Frăsinet şi Băbăiţa, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandia în
zilele de luni-joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la
următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Judeţean Teleorman, titular al proiectului “Reabilitare şi
modernizare DJ 612, Orbeasca – Călineşti – Rădoieşti – Sfinţeşti – Săceni –
Ciolăneşti, km 39+924 – 84+485, (L=43,897 km)” anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul
comunelor Orbeasca, Călineşti, Rădoieşti, Sfinţeşti, Săceni, Ciolăneşti, judeţul
Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandia în
zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la
următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
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Consiliul Judeţean Teleorman, titular al proiectului “Reabilitare DJ
642 limită judeţ Olt – Moldoveni – Islaz, km 60+000 – 69+209, (L=9,165
km)” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul
comunei Islaz, satele Islaz şi Moldoveni, judeţul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din mun. Alexandia în
zilele de luni-joi, între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la
următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

