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Anunt public privind parcurgerea etapei de definire a domeniului evaluării si emiterea indrumarului 

privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului si în 

studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa 

                                                                                                   

 

 

           Compania Judeţeană APA SERV S.A. titular al proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014 -2020” finanţat prin ”Programul 

Operaţional Infrastructura Mare (POIM), în cadrul Axei Prioritare 3 –Dezvoltarea infrastructurii de mediu 

în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 –Creşterea nivelului de 

colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă 

potabilă a populaţiei”, anunţă publicul interesat asupra emiterii indrumarului privind continutul 

Raportului privind impactul asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, în 

cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Neamț, în perioada 2014 -2020” finanţat prin 

”Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), în cadrul Axei Prioritare 3 –Dezvoltarea   

infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 –                                                          

Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a 

alimentării cu apă potabilă a populaţiei”, propus a fi amplasat în Piatra Neamţ, Roman, Bicaz, Târgu 

Neamţ, Roznov şi comunele Alexandru cel Bun, Agapia, Bălţăteşti, Bîrgăoani, Bîra, Bodeşti, Brusturi, 

Cordun, Costişa, Dobreni, Dochia,Dragomireşti, Dumbrava Roşie, Făurei, Girov, Gîrcina, Grumăzeşti, 

Horia, Mărgineni, Păstrăveni, Piatra Şoimului, Pipirig, Pîngăraţi, Podoleni, Răuceşti, Războieni, Rediu, 

Români, Ruginoasa, Săbăoani, Săvineşti, Ştefan cel Mare, Tarcău, Taşca, Timişeşti, Ţibucani, Tupilaţi, 

Urecheni, Vînători Neamţ, Zăneşti, intravilan şi extravilan.  

          Continutul îndrumarului poate fi consultat la următoarele adrese de internet 

http://apmnt.anpm.ro; www.apaserv.eu  precum si la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ 

din Piatra Neamţ, Piața 22 Decembrie, nr. 5, respectiv la sediul titularului din  Piatra Neamţ, str. Lt. 

Drăghiescu, nr. 20, judeţul Neamţ. 
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