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  ANUNȚ  PUBLIC 
      
 
  Societatea APA CANAL S.A. Galați, cu sediul în strada Constantin 
Brâncoveanu nr. 2, titular al proiectului “Reabilitare rețea apă potabilă Dn100mm, 
strada Universității (tronson cuprins între str. Logofăt Tăutu și str. Al. I. Cuza), 
strada Logofăt Tăutu (tronson cuprins între str. Universității și str. Nicolae 
Gamulea), strada Ion Creangă (tronson cuprins între str. Logofăt Tăutu și str. 
Fraternității), strada G-ral Iacob Lahovary - Labirintului (tronson cuprins între str. 
Ion Creangă și str. Al. I. Cuza)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reabilitare 
rețea apă potabilă Dn100mm, strada Universității (tronson cuprins între str. Logofăt 
Tăutu și str. Al. I. Cuza), strada Logofăt Tăutu (tronson cuprins între str. Universității 
și str. Nicolae Gamulea), strada Ion Creangă (tronson cuprins între str. Logofăt Tăutu 
și str. Fraternității), strada G-ral Iacob Lahovary - Labirintului (tronson cuprins între 
str. Ion Creangă și str. Al. I. Cuza)”,  propus a fi amplasat în municipiul Galați, strada 
Universității (tronson cuprins între str. Logofăt Tăutu și str. Al. I. Cuza), strada 
Logofat Tautu (tronson cuprins intre str. Universitatii si str. Nicolae Gamulea), strada 
Ion Creanga (tronson cuprins intre str. Logofat Tautu si str. Fraternitatii), strada G-ral 
Iacob Lahovary-Labirintului (tronson cuprins intre str. Ion Creanga si str. Al. I. Cuza). 

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate pe site-ul APM Galați la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro 
la secțiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare. 

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a 
APM Galați pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la numărul 
0236/471009. 
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