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Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA, titular al 
proiectului "LEA 400 kV dublu circuit Gutinas - Smardan", pentru care ANPM a emis Acordul de 
mediu nr. 8/27.11.2013 Si Decizia etapei de incadrare nr. 23/15.10.2015, anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul se supune evaluate impactului 
asupra mediului, se supune evaluate adecvate 0 nu se supune evaluate impactului asupra 
comutilor de apa, de ate Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "LEA 400 kV dublu circuit Gutinas - 
Smardan", propus a fi amplasat in judetele Bacau, Vrancea si Galati. 

1. Proiectul deciziei de incadrare Si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului din 
str. Splaiul Independentei, nr. 294, sector 6, Bucuresti, in zilele de luni jo , intre orele 08 3°  + 

1 600  si vineri, intre orele 08 3°  + 1330, la adresa de Internet www.anpm.ro , la sectiunea 
Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen 
de 10 zile de Is data publicarii anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului. 

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: Agentia 
Nationala pentru Protectia Mediului, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina 
de Internet a autoritatii competente pentru .protectia mediului. 
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