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ANUNȚ

”MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (titular proiect) anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra
mediului  pentru  proiectul  ”TREN METROPOLITAN GILĂU –  FLOREȘTI  –  CLUJ-NAPOCA -  BACIU –  APAHIDA –  JUCU -
BONȚIDA” – ETAPA I a sistemului de transport metropolitan Cluj Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura
dintre acestea – Componenta 1. MAGISTRALA 1 DE METROU”, propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești, jud.
Cluj. 

Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de
mediu. Raportul privind impactul asupra mediului, poate fi consultat la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud.
Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 900 -1400 și vineri între orele 900-1300 și la sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca din municipiul
Cluj-Napoca, strada Moților, nr. 1-3, județul Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400.

Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro/  .    
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului,  va avea loc la  Casino-Parcul Central Simion Barnutiu din

Municipiul Cluj-Napoca, în data de 23.06.2022, începând cu orele 1600 precum și în regim electronic- teleconferinţă.
Invitațiile de participare la teleconferință vor fi  transmise înainte de dezbatere, în baza înscrierilor făcute pe site-ul Primăriei

Municipiului Cluj-Napoca la secțiunea ”Registratură – Depuneri Cereri - Cerere inscriere la cuvant la dezbaterea publica”.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații  privind documentele menționate la sediul APM Cluj din

Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj în zilele de luni-joi, între orele 900 -1400 și vineri, între orele 900 -1300, până la data de
23.06.2022, data dezbaterii publice.”
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