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U.A.T. SLOBOZIA cu sediul in mun.Slobozia, str.Episcopiei, nr.1, jud.lalomita
Referitor proiect:,,REALIZARE PARCARtr PUBLICA' STRRAZOARE,
MUNICIPIUL SLOBOZIA, 2A" propus a se rcaliza in mun.Slobozia,
str.Razoare, jud,Ialomita

Urmare parcurgerii etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, APM Ialomita in calitate de autoritate competenta decide, in baza consultarilor d.esfasurate

in sadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.03.2023.
-decizia etapei de incadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului conform procedurii
aprobata prin Legea 292/2AAft pribind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului:

Va transmitem anexat anuntul privind decizia etapei de incadrare pentru informarea
publicului, prin publicare in presa natiorrala si prin afisarea acestuia la sediul propriu, pe pagina
proprie de internet, precum si la sediul autoritatii adminisfative publice locale pe mza caruia este
propusa implementarea proiectului, in conformitate cu prevederile afi.ll alin(4) din Anexa 5 la
Legea2e2/201'-H:'"fi11i,1'4ftTffi 

,",:::,:"fi ll;'i;,etapeideincadrare

U.A.T. SLOBOZIA, titular al proiectului 6cRAALIZARII PARCARE PUBLICA'
STR.RAZOARE' MUNICIPIUL SLOBOZIAT2A" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei
de etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mecliului lalomita,in cadrul procedurilor de
evalttare a impactului asupra rnediului, pentru proiectul .dRIALIZARI PARCnnn PUBLICA,
STR.RAZOAR0' MUNICIPruL SLOBOZIA, 2A" propus a se rcaliza in mun.Slobozia,
str.Razoare, jud.Ialomita
Proiectul deciziei de incadrare si nrotivele care o fundamerrteazapot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.l, in zilele de luni-joi, orele
08'00-16'30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet :

www.apmil.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in

termen de 10 zile de la datapublicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita
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