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COMUNA $ICULA
Decizia etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul "Infiintare distribulie gaze naturale presiune
medie in comuna $icula cu satele apar{indtoare $icula, Gurba qi Chereluq"

Arad, Splaiul Mrueq FN, Cod 310132

Stirnate domn,

Ca urmare a punctelor de vedere transmise pentru gedinlei colectil'ului de anahz\t tehnicd
(CAT) - etapa de incadrare - care a avut 1oc la sediul A.P.M. Arad in data de 1.2.08.2020, in
vederea emiterii acordului de mediu pentru proiectul "infiintare distribr-rJie gaze naturale
presiune medie in colnuna $icula cu satele aparfindtoare $icu1a, Gurba qi Chereluq", propus a

fi amplasat in localitdtile $icula, Gurba qi Chereluq, jud. Arad, vi comunicim ci s-a luat
decizia de emitere a actului de reglementare avAnd in vedere urmf,toarele:
- proiectul nu necesitd efectuarea evaludrii impactului asupra mediului;
- proiectul nu afecteazd in mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;
- proiectul are impact nesemnificativ asupra corpurilor de apd, conform prevederilor legale in
vlgoare.
Aceastd decizie va fi comunicati de dvs. publicului interesat prin publicarea in presa localf,
sau nalionald, prin afigare la sediul propriu qi pe pagina proprie de internet a urndtorului
anun!:
.,COM\JNA SICULA. tirular al proiecru/ui - infiinrarc dislribulie gaze naturale pt'esiune
medie in comuna $icula cu satele aparlindtoare $icula, Gurba Si Cherelu4, anunld publicul
interesat asupra ludrii deciziei etapei de tncadrare de cdtre APM Arad, in cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul - Infiintare distribulie gaze

naturale presiune medie in comuna $icula cu satele aparlindtoare $icula, Gurba Si
ChereluS, propus afi amplasat ln localitd1ile $icula, Gurba qi ChereluS, jud. Arad.
Proiectul deciziei de incadrare Si motivele care o fi.tndamenteazd pot fi consultate la sediuJ
Agenliei pentru Proteclia Mediului din Arad, Splaiul MureS, FN, jud. Arad, tn zilele de luni
pdnd vineri, tntre orele B;00-16:30, precum Si la urmdtoarea adresd de internet
w w4. ap_ug!.qt1p Ltx.r Q

Publicul interesat poate inainta comentarii/observalii la proiectul deciziei de tncadrare tn
termen de I0 zile de la data publicdrii anunlului pe pagina de internet a autoritdlii
compet ente p e ntru pr o t e c lia me diului "
Dovada publiclrii anun(ului va fi transmisi la APM Arad.
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