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Anun{ public privind decizra etapei de incadrare
oraqBrcaz

, _ORA$UL BICAZ, reprezentat prin PRIMAR NICOLAE
SALAGEAN, cu sediul ?n str. Barajului, nr. 4, judelul Neam!, anunld publicul
interesat asupra ludrii dectziei etapei de incadrare de cdtre APM Neam!, in cadrul
procedurii de evaluare a impactuiui asupra mediului, pentru proiectul "Lucriri
de realiz^re 

^ 
infrastructurii de protec{ie impotriva inunda(iilor pe pfirAul

Bisericii qi pffrf,ul Baqei, in localitatea Bicaz, judetul Neam{", propus a fi
amplasat ?n intravilan Bicaz qi extravilan oraq Btcaz, p6rAul Bisericii, pArAul
Baqei, str. PArAul Bagei, judelul Neam!.

1. Proiectul deciz:ie titular al proiectului ,,Extindere refea g ze presiune
redusi din PE, oraq Bicaz, pe strizile: 22 Decembrie, Republicii, Crasnitei,
Paltinului, Codrului, Aleea l-lorilor, Aleea Dorului, Plaiului, Ghiocelului,
capqa, Bistri{ei, Durnbravei, Miorifei, judeful Neamt,, anun{6 pubJicul
interesat asupra ludrii deciziei etapei de incadrare de cdtre Agen{ia pentru
Protecfia Mediului Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului: continuarea proeedurii privind emiterea aprobdrii de dezvoltare, pentr:u
proiectul ,, Extindere retea gaze presiune redusi clin pE, oras Bica 2,, pe
strlzile: 22 Decembrie, Republicii, Crasni{ei, Paltinului, Codrului, Aleea
Florilor, Aleea Doruluri, Plaiului, Ghiocelului, Capqa, Bistri{ei, Dumbravei,
Miori{ei' jude{ul Neamt" propus a fi amplasat in oraq Bicaz, str. 22 Decembrie,
Republicii, Crasnilei, Paltinului, Codrului, Aleea Florilor, Aleea Dorului,
Plaiului, Ghiocelului, ciip;a, Bistritei, Dumbravei, Miorilei, judeful Nearu!.

Proiectul deciziei de incadrare qi motivele care o fundament eazd, pot fi
consultate la sediul autoritdtii competente pentru proteclia mediuiui - Agentia
pentru Protec{ia Med.iului Neam{ drn Pia\a 22 Decembrie, nr. 5o piatra
Neamf, jud. Neam{, cod 610007, in zilele de luni - joi, intre orele 8,00- 16,30 gi
vineri intre orele 8,00-14,00, precum qi Ia urmdtoarea adresd c1e internet
hnp : I I apmnt. anpln . ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observalii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 10 zile de Ia data publicdrii anunlului pe pagina de internet
a autoritdlii competente pentru proteclia mediului.


