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impactul asupra mediului, care integreazA

,,ionductd de transport gaze naturab TA

Constanta, Calaragi 9i Giurgiu. Tipul deciziei

ooate fi emiterea sau respingerea acordului

Raportul poate fi consultat la sediul Agen

lndependentei nr. 294,sector 6, Bucuregti,

Soseaua Constantei nr. 82, incePi

in data de 28.12.2017, in jude{ul

S,N,T,G,N. TRANSGAZ S,A. Mediaq an

Calea Cdldragilor nr. 422,\ncePl
in data de 28.'1 2.2017 , in judelul

din strada Bucuresti nr. 16, i

in data de28.12.2017, in judelul

Principald nr, 133, incePAnd cu

in data de 28.1 2.2017 , in judelul

$oseaua Giurgiului nr' 43, incePA

Publicul interesat poate transmite in scrts

la sediul ANPM din Splaiul lndependentei

Anun! pu privind dezbaterea Publicd

mediu.

00 - 13.00

cu ora 14oo

[a publicul interesat asupra depunerii raporlr'rlui privind

:nciuziile studiului de evaluare adecvata, pentru proiectul

Mdrii Negre'Podigor", propus a fi amplasatin judetele

bile luate-de Agenlia Nalionala pentru Protec[ia Mediului

Na{ionale pentru Proteclia Mediului cu seditrl in Splaiul

zilele de Luni - Joi, intre orele 08.00 - 16'30 9i Vineri intre

orele 08.00 - 14,00 9i la sediul S.N.T'G'N' NSGAZ S,A. Mediag, din Mediag str' Unirii nr' 6, jud'

Sibiu, in zilele de Luni - Vineri intre orele

mentionat este d ibil 9i la urmdtoarele adrese de internet:

Dezbaterea publica a raportului privind im

in data de 27 ,12.2017 , in lude{ul

lzvorului, nr. 3, inceP6nd cu ora 1

in data de 27 .12.2017 , in judelul , localitatea Tuzla, la Casa de Culturd din strada

I asupra mediului va avea loc:

tanta, localitatea Pestera, la Caminul Cultural din strada

cu ora '1400;

ldrasi, localitatea Borcea, la Cdminul Cultural din strada

cu ora 1 0oo;

ildrasi, localitatea Dorobantu, la sediul Primariei Dorobanlu

d cu ora 14oo;

rgiu, localitatea Greaca, la sediul PrimSriei Greaca din strader

1 n00.

iurgiu, localitatea schitu, la consiliul Local Schitu din stradit

nentarii/opinii/observafiiprivrnddocumentelelmenlionate
, 294, sector 6, Bucuregti, pAna la data de 27 '12'2017 '


