
IOAN FRASIN MIHAIL, NEDRl'A GEORGETA SIMONA, GRIGORESCU RODICA, VATA$ESCU NICK �i 

GRIGORESCU VLAD in calitate de titulari ai Planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata 

UP I Moroeni, judetul Dambovita" anunta publicul interesat ca dezbaterea publica pentru proiectul de 

plan �i raportul de mediu se va realiza la sediul primariei Moroieni in data de 8 iulie 2022, ora 10:00. 

Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Dambovita, Targovi�te, Calea lalomitei, nr. 1, 

judetul Dambovita, in zilele de luni-joi, intre orele 08-16:30 �i vineri intre orele 08-14. 

Documentatia supusa dezbaterii (proiectul de plan �i raportul de mediu) este afi�ata pe site-ul 

APM Dambovita https://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/avizul-de-mediu . 

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la adresa de e-mail: 

office@apmdb.anpm.ro sau la sediul APM Dambovita din mun. Targovi�te, Ca lea lalomitei, nr.l, judetul 

Dambovita, pana la data de 7 iulie 2022." 
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Grigorescu Elena �i Grigorescu Alexandra Roxana 1n calitate de titulari ai Planului "Amenajamentul 

fondului forestier proprietate privata UP I Bratei-Tataru, judetul Dambovita" anunta publicul interesat 

asupra finalizarii raportului de mediu pentru planul/proiectul mai sus mentionat �i organizarea �edintei 

de dezbatere publica. 

$edinta de dezbatere publica va avea lac in data de 8 iulie, ora 12:00, la sediul Primariei Moroieni, 

judetul Dambovita. 

Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Dambovita, Targovi�te, Calea lalomitei, nr. 1, 

judetul Dambovita, in zilele de luni-joi, intre orele 08-16:30 �i vineri intre orele 08-14. 

Documentatia supusa dezbaterii (proiectul de plan �i raportul de mediu) este afi�ata pe site-ul 

APM Dambovita https://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/avizul-de-mediLJ. 

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc 1n scris la adresa de e-mail: 

office@apmdb.anpm.ro sau la sediul APM Dambovita din mun. Targovi�te, Calea lalomitei, nr.1, judetul 

Dambovita, pana la data de 7 iulie 2022." 
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Grigorescu Andrei-Aurel-Valentin in calitate de titular al Planului "Amenajamentul fondului 

forestier proprietate privata UP II Bratei-Pripor, judetul Dambovita" anunta publicul interesat asupra 

finalizarii raportului de mediu pentru planul/proiectul mai sus mentionat �i organizarea �edintei de 

dezbatere publica. 

Sedinta de dezbatere publica va avea loc in data de 8 iulie, ora 14:00, la sediul Primariei Moroieni, 

judetul Dambovita. 

Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Dambovita, Targovi�te, Calea lalomitei, nr. 1, 

judetul Oambovita, in zilele de luni-joi, intre orele 08-16:30 �i vineri intre orele 08-14. 

Documentatia supusa dezbaterii (proiectul de plan �i raportul de mediu) este afi�ata pe site-ul 

APM Dambovita https://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/avizul-de-mediu . 

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la adresa de e-mail: 

office@apmdb.anpm.ro sau la sediul APM Dambovita din mun. Targovi�te, Calea lalomitei, nr. 1, judetul 

Dambovita, pana la data de 8 iulie 2022." 
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