
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A.,  anunță publicul interesat 

asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare 

adecvată în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Proiect 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014 - 2020”, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște, comuna Dragomirești, 

comuna Aninoasa, comuna Ulmi, comuna Văcărești, comuna Răzvad, comuna Gura Ocniței, 

comuna Ocnița, comuna Șotânga, comuna Vulcana Pandele, comuna Perșinari, oraș Pucioasa, 

oraș Fieni, comuna Brănești, comuna Vulcana – Băi, comuna Mănești, comuna Lucieni, 

comuna Moroeni, comuna Pietroșița, comuna Buciumeni, Găești, comuna Glodeni, 

municipiul Moreni, comuna Iedera, comuna Valea Lungă, comuna Tătărani, comuna 

Hulubești,  comuna Cobia, comuna Gura Foii, comuna Dragodana, comuna Nucet, comuna 

Mogoșani, comuna Mătăsaru, comuna Corbii Mari, comuna Crângurile, comuna Valea Mare, 

comuna Morteni, comuna Petrești, comuna Răscăeți, comuna Vișina,  oraș Titu, comuna 

Braniștea, comuna Doicești, comuna Potlogi, comuna Odobești,  Răcari, comuna Conțești, 

comuna Lungulețu, comuna Ciocănești, comuna Slobozia Moară, comuna Produlești, comuna 

Dobra, comuna Bucșani, comuna Băleni, comuna Finta, comuna Niculești, comuna 

Butimanu, comuna Ludești, comuna Malu cu Flori, comuna Sălcioara, județul Dâmbovița. 

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița poate fi 

emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. 

Documentele menționate sunt disponibile la următoarea adresă de internet 

www.apmdb.anpm.ro. 

Având in vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 52 din 

05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19: 

- Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul de evaluare adecvată, pot 

fi consultate doar electronic. 

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observații privind documentele 

menționate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița: Târgoviște, Calea 

Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, la fax 0245213944 cât și pe adresa de email 

office@apmdb.anpm.ro, până la data de 14.06.2021. 
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