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PROCES – VERBAL DE AFIŞARE 
 

 

Astăzi, 24.06.2022, a fost afişat anunţul public al LUCA PETRU ADRIAN, titular al 

proiectului ,,Construire imobil în regim de înălțime S+P+4E+Er cu locuințe colective la 

etaje și funcțiuni complementare la parter, parcare în incintă, accese auto și pietonal, 

conform PUZ aprobat prin HCL nr. 282/2019 ”Modificare parțială PUZ aprobat prin 

HCL nr. 303/18.12.2012”. Împrejmuire proprietate. Branșament apă și record canal. 

Branșament energie electrică prin pozare subterană. Branșament gaze natural prin pozare 

subterană”, referitor la luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția 

Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 

,,Construire imobil în regim de înălțime S+P+4E+Er cu locuințe colective la etaje și 

funcțiuni complementare la parter, parcare în incintă, accese auto și pietonal, conform 

PUZ aprobat prin HCL nr. 282/2019 ”Modificare parțială PUZ aprobat prin HCL nr. 

303/18.12.2012”. Împrejmuire proprietate. Branșament apă și record canal. Branșament 

energie electrică prin pozare subterană. Branșament gaze natural prin pozare subterană”, 

propus a fi amplasat în Municipiului Timișoara, Zona Calea Torontalului, CF nr. 438803, jud. 

Timiș. 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 

sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timişoara, B-

dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni - joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 

8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea 

Acorduri de mediu.  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 

termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente 

pentru protecția mediului. 

 

 

ȘEF BIROU AVIZE ȘI CONTROL  MEDIU CONSILIER 
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