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ANUNT .

COMUNA SOCODOR, titular al proiectului: Realizarea sistemului de

productie $i distributie a energiei term ice pe bazo de energie geotermalo.l in

comuna Socodor, judetul Arad - faza SFanunta publicul interesat asupra luarii

deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de

evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul - Realizarea sistemului

de productie si distributle a energiei termice pe baza de energie geoterrnala. In

comuna Socodor, judetul Arad - faza SF, propus a fi amplasat in intravilanul

comunei Socodor, judo Arad.

Proiectul deciziei de lncadrare ~i motivele care 0 fundamenteaza pot fi

consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures,

FN, judo Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00-14:00, precum sl la

urrnatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarli/observatii la proiectul deciziei

de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de

internet a autoritatil competente pentru protectia mediului.
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AGENTIA ENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Nr.:
Catre:
Referitor la: de incadrare In procedura de evaluare a impactului asupra

mediului, entru proiectul "Realizarea sistemului de productie si
distributie a energiei tennice pe baza de energie geoterrnala, In comuna
Socodor, j 1Arad - faza SF"

lui de analiza tehnica (CAT) - etapa de incadrare - care a avut
data de 03.04.2019, in vederea emiterii acordului de mediu

istemului de productie si distributie a energiei termice pe baza
una Socodor, j udetul Arad - faza SF" propus a fi realizat in
, judo Arad, va comunicarn ca s-a luat decizia de emitere a
in vedere urmatoarele:

evaluarii impactului asupra mediului;
semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;
icativ asupra corpurilor de apa, conform prevederilor legale In

Stimati dornni,

Ca urmare a sedintei col
loc la sediul AW.M. Arad
pentru proiectul "Realizarea
de energic geotermala, in
intravilanul comunei Socod
actului de reglementare
- proiectul nu necesita
- proiectul I1U afecteaza in m
- proiectul are impact nesemn
vigoare.
Aceasta decizie va f COJ1ltHl' ata de dvs. publicului interesat prin publicarea in presa local a
sau nationala, prin afisare la sediul propriu si pc pagina proprie de internet a urmatorului
anunt:
COMUNA SOCODOR, ar al proiectului .Realizarea sistemului de productie $1
distributie a energiei term pe baza de energie geotermalii, in eomuna Socodor, judetul
Arad - faza SF", anunta icul interesat asupra ludrii deciziei etapei de incadrare de
catre AP M Arad, in cadrul "",."',.,0,0. de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul - Realizarea sistem ui de productie $1 distributie a energiei termice pe baza de
energie geotermala, in com Socodor, judetul Arad -- faza SF, propus a fi amplasat in
intravilanul comunei S jud. Arad.
Proiectu! deciziei de $1motivele care 0 fundamenteaza pot ji consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia ului din Arad din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, In
zilele de luni pdna vineri, i. orele 8:00-14:00, precum si Laurmdtoarea adresii de internet
www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate
termen de> 10 zile de fa
eompetenle pentru protectia

PENTRU PROTECPA MEDIULUI ARAD
Murcs, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@ap Il<U.<I11pHl.J.U, Tel/Fax. 0257, 2809%; 0257,280331; 0257. 284 767

fa comentarii/observatii la.proiectul deciziei de fncadrare in
fa publicarii anuruului pe pagina de internet a autoritatii
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