Ministerul Mediului

\datry.}r

Agenfia Nafionali pentru Protecfia Mediului

romonio2Ol9.eu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD
Nr. 725118.01.2019

DECIZIE
privind revizuirea Autoriza{iei Integrate de Mediu m" 2 din26,02.2018,
pentru

ROMANIA SRL
DEPOZIT DE DE$EURI SOLIDE NEPERICULOASE
SC FCC ENVIRONMENT

Operatorul de activitate:
SC FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL
- sediu cu activitate: Arad, Zona CET-$oseaua Centura Nord, FN, jud Arad
- Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legeanr.278l20I3:
5.4 "Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotdrdrea.
Guvernului nr. 34912005 privind depozitarea deqeurilor, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, care primesc peste 10 tone de deqeuri pe zi sau cu o capacitate totald de peste
25.000 de tone, cu exceplia depozitelor pentru deqeuri inerte"
Avdnd in vedere prevederile:
Legii 27812013 privind emisiile industriale gi a procedurii de emitere a autofiza[iei
integrate de mediu, aprobatd, prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pddurilor, Apelor qi
Mediului nr.818/2003, modificat si completat prin Ordinul Ministrului Mediului gi
Gospoddririi Apelor 115812005;
In urma verificdrii documenta{iei depuse, a arnplasamentului, precum qi pe baza
consultdrii publicului gi a membrilor comisiei de analizd tehnic6, emiterea autorizaliei
integrate de mediu se face cu respectarea urmdtoarelor condilii:
Luarea tuturor mdsurilor de prevenire eficientd a poludrii, in special prin recurgerea
la cele mai bune tehnici disponibile;
Luarea mdsurilor care sd asigure ca nici o poluare semnificativd nu va fi produs[;
Evitarea producerii de deqeuri, iar in cazvl in care aceasta nu poate fi evitatd,
valorificarea lor, iar in caz de imposibililtate tehnica sau economica, luarea masurilor
pentru eliminarea acestora, evitAndu-se sau reduc6ndu-se orice impact asupra
mediului;
Utilizarea eficientd a energiei;
Luarea mdsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor gi limitarca consecinlelor

o

o
o
o
o

acestora;
Luarea mdsurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitdlilor, pentru evitarea
oricdrui risc de poluare qi pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfbcdtoare.
Sunt respectate principiile BAT.
Agen{ia pentru Protectia Mediului Arad a asigurat accesul liber la informalie al publicului gi
participarea acestuia la luarea deciziei privind attorizarea din punct de vedere al protecliei
mediului astfel:
cererea de emitere a autorizatiei integrate de mediu a fost adusd la cunogtinla
publicului prin anun! in ziarul 'oJurnal Arddean" din 3 1 ,05.2018,
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dezbaterea publicd a fost adusd la cunogtinla publicului prin anun! in ziarul "Jurnal
Arddean" din 20.09.20 1 8

Agenfia pentru Protec{ia Mediului Arad adopti prezenta decizie.

Emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu - titular SC FCC ENVIRONMENT
ROMANIA SRL - Arad, Zona CET-$oseaua Centura Nord, FN, jud Arad,
in scopul desfiquririi activitifilor incadrate la:
Cod CAEN

:

3 82

I-

3 83

2-

tr atar ea s i eliminarea de s eurilor nep eri culoas e
recup erare a mateialelor reciclabil e s ortate

4677- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor,
Activitd{i conexe:
3521 - produclia gazelor (generarea gazului din depozit),
4520 - intrelinerea qi repararea autovehiculelor (din parcul auto propriu),
331 I - repararea articolelor fabricate din metal,
4799 - comerf cu amdnuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chiogcurilor qi
pielelor (vdnzarea de pubele c[tre populatie),
6820 - inchirierea gi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (inchirierea
unor spalii cdtre RENEWABLE POWER SRL),
6203 - activitdli de management (gestiune gi exploatare) a mijloacelor de calcul,
activitdli de inchiriere gi leasing cu alte maqini, echipamente gi bunuri tangibile nca
- Categoria de activitate conform Anexei I din Legea nr.27812013
5.4 "Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. I la Hotar6rea
Guvernului nr. 34912005 privind depozitarea deqeurilor, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, care primesc peste l0 tone de deqeuri pe zi sau cu o capacitate totald de peste
25.000 de tone, cu exceplia depozitelor pentru deqeuri inerte"
Proieotul autorizatiei integrate de mediu este accesibil publicului pe site-ul APM Arad
http ://apmar. anpm.ro.
Orice persoand sau organiza\ie neguvernamentald, care face parte din publicul
interesat qi care are interes legitim sau se considerd lezatd intr-un drept al sdu, se poate
adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de
vedere procedural sau substanlial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul
participdrii publicului, prevdzute de O.U.G. 15212005 cu completdrile qi modificdrile
ulterioare, cu respectarea dispozi\iilor Legii contencionsului administrativ nr. 55412004, cu
modifi cdrile ulterioare.
Observa{iile publicului se pot inainta la sediul APM Arad, Splaiul Mureq, FN,
officg@apmar.anpm.ro in termen de 30 de zile de la aparilia prezentei.
In 30 de zile de la aparilia in mass-media a anunlului prezentei decizii gi in lipsa unor
observalii fundamentate din partea publicului, Agenlia pentru Protecfia Mediului Arad va
emite autofiza\ia integratd de mediu.
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