
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, titular al proiectului “Ansamblu urban 

complex – Pod Mihai Voda, pod pietonal si pentru biciclisti peste Dambovita si 

parcaje subterane – lucrari incluse in proiectul individual nr. 1” si “Proiect 

amenajare si modernizare Parc Izvor Hasdeu – lucrari incluse in proiectul 

individual nr. 15”, anexe la PIDU – ZONA CENTRALA anunta publicul interesat 

asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Bucuresti: se supune evaluarii 

impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de 

evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul 

“Ansamblu urban complex – Pod Mihai Voda, pod pietonal si pentru biciclisti 

peste Dambovita si parcaje subterane – lucrari incluse in proiectul individual nr. 

1” si “Proiect amenajare si modernizare Parc Izvor Hasdeu – lucrari incluse in 

proiectul individual nr. 15”, anexe la PIDU – ZONA CENTRALA, propus a fi 

amplasat in Bucuresti, Sector 5, Splaiul Independentei – Bulevardul Libertatii 

(Proiect nr. 1), respectiv Bucuresti, Sector 5, Parc Izvor – Splaiul Independentei nr. 

81-89 – Splaiul Independentei, Bulevardul Libertatii – Bulevardul Natiunilor Unite 

– Strada B.P. Hasdeu (Proiect nr. 15).. 

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate 

la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Bucuresti din 

Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 

9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de 

incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data 

de 14.05.2017. 

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul 

raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru 

protectia mediului A.P.M. Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, 

Bucuresti, precum si la urmatoarea adresa de e-mail office@apmbuc.anpm.ro in 

termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 

19.05.2017. 


