
AUTORITATEA COMPETENTÁ PENTRU PROTECTIA MBDIULUI
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMI anunfá publicul interesat
asupra depunerii Raportulului privind impactul asupra mediului, a Studiului de
evaluare adecvatá 9i a Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apá
Pentru proiectul "Autostrada Tárgu Mureg Tárgu Neamf, Secfiunea II:
Miercurea Nirajului-Leghin", propus a fi amplasat pe teritoriul jude{elor Neatn{,
comunele Grintieq, Ceahláu, Poiana Teiului, Pipirig 9i Vánátori Neam{, jude{ul
I-,Iarglrita, conrunele Praid, Joseni, Lázarea, Ditráu gi Tulgheq 9i jucleful Mureg, oragul
Sovata gi comunele Bereni, Mágherani, Chibed 9i Sáráfeni, titular COMPANIA
NATIONALÁ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
(CNAtR).
TiPul deciziei posibile luate de Agenfia pentru Proteclia Mediului Neam! poate fi
enriterea acordului de mediu sau respingerea solicitárii de ernitere a acol.dului de
rnediu.

Raportul privind impactul asupra mediului, Studiul de evaluare adecvatá qi Studiul de
evaluare a impactului asupra colpurilor de apá pot fi consultate la sediul Agen{iei
Pentru Proteclia Mediului Nearn! din loc. Piatra Neam{, Piala 22 Decelnbrie, nr. 5,
tel. 0233215049, in zilele de luni-joi, intre orele orele t-i+ qi vineri, intre orele 8-12 Eila sediul Companiei Nalionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din b-dul
Dinicr,r Golescu, nr.38, sector 1, Bucuregti, in zi|ele de luni-joi intre orele 9_16 si
vineri, intre orele 9-13.

Documentele rrrenlionate sunt disponibile 9i pe site-ul Agenliei pentru Protecfia
Mediului Mureq http://apmtns.anprn.ro, Agenliei pentru Proteclia Mediului Neam{
Irfip/gplqlt. alp11uq g i al titu l aru l u i http : //www. cn adrr r. ro/

Dezbaterea publicá a raportului privind impactul asupra mediului, a Studiului cle
evaluare adecvatá qi a Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apá
va avea loc la sediul:

- Primáriei com. Mágherani, str. Principalá, nr. 245, jud, Mureq in data de
19.12.2022 incepánd cu ora l5,00;

- Primáriei oragului Miercurea Nirajului, Pia{a Bocskai István, nr. 54,
jud. Mureg in data de 19.12.2022 incepánd cu ora 17,00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observa{ii privind
documentele menfionate la sediul Agenfiei pentru Proteclia Mediului Neam{ áirr loc.
Piatra Neamf, Piata 22 Decembrie, nr. 5, pe e-mail la adresa oí,fice(Oirgnnt.arrprrr.ro
sau pe fax la nr.02332l9695,páná ladatade2I.12.2022.

Anun{ public privind dezbaterea pu


