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Anunț public privind dezbaterea publică
HIDRO PRAHOVA S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul
asupra mediului, pentru studiul de fezabilitate al “Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020“, propus a fi amplasat în localitățile:
Câmpina, Poiana Câmpina, Breaza, Bușteni, Aluniș, Bertea, Albești Paleologu, Mizil, Băicoi, Bănești,
Păcureți, Surani, Șoimari, Ariceștii Zeletin, Cărbunești, Bălțești, Șirna, Poienarii Burchii, Drăgănești,
Vadu Săpat, Dumbrava, Fântânele, Azuga, Comarnic, Sinaia, Slănic, Vărbilau, Ștefești, Vălenii de
Munte, Cerașu, Urlați, Tomșani, Scorțeni, Telega, Adunați, Provița de Sus, Provița de Jos, Tinosu,
Fulga, Sălciile, Gherghița, Balta Doamnei, Ceptura, Drajna, Gura Vitioarei, Izvoarele,Teișani, Măneciu,
Podenii Noi, Râfov.
Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru protecția mediului Prahova poate fi emiterea
acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Rapoartele și studiile, după caz, pot fi consultate la sediul autorității competente pentru
protectia mediului APM Prahova, str. Ghe Grigore Cantacuzino, nr.306 și la sediul Hidro Prahova S.A.,
Municipiul Ploiești, str. Logofat Tăutu, nr. 5, în zilele de luni - joi, între orele 8ºº -16ºº, iar vineri între
orele 8ºº -13ºº.
Documentul menționat este disponibil la următoarea adresă de internet http//apmph.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la Consiliul
Județean Prahova, în data de 12.05.2020 ora 11ºº.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele
menționate, la sediul autorității competente pentru protecția mediului, str. Ghe. Grigore Cantacuzino nr.
306, până la data de 12.05.2020 ora 11ºº.
MENTIUNE: Având în vedere starea de urgență instituită pe teritoriul României, conform
Decretului Președintelui României nr.195/2020, în vederea prevenirii raspândirii infecției cu
coronavirus COVID-19, și Adresa nr.1/1456/VT/20.03.2020 privind derularea procedurilor de
reglementare pentru perioada stării de urgență, emisă de Agenția Națională pentru Protecția
Mediului - Dezbaterea publică/consultarea publicului interesat se va realiza în format electronic,
respectiv comentariile/observațiile publicului vor fi primite în format electronic, prin e-mail, la
adresele tuturor autorităților administrațiilor publice locale de pe raza localităților unde se vor
desfășura lucrările și la A.P.M. Prahova.
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