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Anunț nr. 1 :Anunţ public solicitare aviz de mediu pentru PUG                                        

Consilil Local al comunei Români, cu sediul în comuna Români, jud. Neamţ anunţă  

publicul   interesat  asupra elaborării primei versiuni a Planului Urbanistic General  şi 

iniţierea procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de 

mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Români. 

 Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului, 

pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de 

luni până joi între orele 8
00

-16
30, 

  şi vineri între orele 8
00 

– 14
00

. 

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 

zile calendaristice de la publicarea prezentului anunț. (17.09.2021) 

 

Anunț nr. 2 : Anunţ public solicitare aviz de mediu pentru PUG  

(se va publica la interval de 3 zile fața de anunțul nr. 1) 

Consilil Local al comunei Români, cu sediul în comuna Români, jud. Neamţ anunţă  

publicul   interesat  asupra elaborării primei versiuni a Planului Urbanistic General  şi 

iniţierea procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de 

mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Români. 

 Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului, 

pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de 

luni până joi între orele 8
00

-16
30, 

  şi vineri între orele 8
00 

– 14
00

. 

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15 

zile calendaristice de la publicarea prezentului anunț. (21.09.2021) 

 

 

      Sef Serviciu A.A.A. ,                                              Titular Plan, 

     Monica ISOPESCU                                                   Primăria Români. 

 

 


