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Ministerul Mediului

Agenfia Na(ionall pentru protecfia Mediului

romoni020l9,eu

Nr. 8144108.05.2019

DECIZIE
privind emiterea Autorizaliei Integrate de Mediu,
pentru
S.C" SMITHFIELD

ROMANIA S,R.L.

FERMA CERMEI 3, JUDETUL ARAD

Operatorul de activitate:
S"C. SMITHFIBLD ROMANIA S.R.L.
- punct de lucru/sediu secundar cu activitate: comuna Cermei

Cermei 3,
jud. Arad
- categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr.27}l20r3:
6'6' Crestereq intensivd' a [...Jporcilor, avdnd o capacitate mai mare
de b) 2 000 cte
locuri pentru porci de produclie (cu o greutate ce depdseste 30
de kg)
AvAnd in vedere prevederile:
Legii 27812013 privind emisiile industriale qi a procedurii de emitere
a
autorizaliei integrate de mediu, aprobatb prin ordinul Ministrului
Agriculturii,
Pddurilor, Apelor gi Mediului nr. b 181200i, modificat si
completat prii ordinul
Ministrului Mediului qi Gospoddririi Apelor rl5gl2005;
In urma verificdrii documentaliei depuse, a amplasamentului, precum
$i pe baza
consultdrii publicului gi a membrilor comisiei de unulit|,tehnicd,
emiterea autorizalrer
integrate de mediu se face cu respectareaurmdtoarelor
condilii:
o Luarea tuturor mdsurilor de prevenire eficie ntd
a poludrii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
o Luarea mdsurilor care sd asigure ca nici o poluare semnificativ6
nu va fr

o
.
o
o

ferma

produsd;

Evitarea producerii de deqeuri, iar in cazul in care aceasta
nu poate fi evitatd,
valorificarea lor, iar in caz de imposibililtate tehnica sau
eoonomica, luarea
masurilor pentru eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducandu-se
orice impact
asupra mediului;
Utilizarea eficientd, a energiei;
Luarea mdsurilor necesare pentnr prevenirea accidentelor gi
limitarea
consecinleior acestora;
Luarea mdsurilor necesare. in cazul incetarii definitive
a activitdlilor, pentru
evitarea oricdrui risc de poluare qi pentru readucerea
amplasamentului la o stare

satis{bcdtoare"
Sunt respectate principiile BAT.
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Agen{ia pentru Proteclia Mediului Arad a asigurat accesul liber la informa\ie al
publicului qi participarea acestuia la luarea deciziei privind autorizarea din punct de
vedere al protecliei mediului astfel:
- eererea de emitere a autorizatiei integrate de mediu a fost adusd la cunogtin{a
publicului prin anun{ inziarul "Jurnal Arddean" din 11.12.2018,
- dezbaterea publicd a fost adusd la cunoqtinla publicului prin anunt, in ziarul
"Jurnai Arddean" din 06.03 .2019 si inresistrat la Primbria Cermei sub nr.
480104.03.2019,

Agenfia pentru Protecfia Mediului Arad adopti prezenta decizie.
Emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu - titular S.C. SMITI{FIELD ROMANIA
S.R.L. - CERMEI 3, in scopul desfdqurdrii activitdlilor incadrate la'"
Cod CAEN 0146 - Creqterea porcinelor;
Cod CAEN 0162 - Activitdli auxiliare pentru creqterea porcilor;
Cod CAEN 3822 - tratarea qi eliminarea degeurilor periculoase (cadavre de animale)
Cod CAEN 8129 - alte activitili de curS{enie
- Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr.27\l20l3:
6.6. CreSterea intensivd a [...Jporcilor, avdnd o capacitate mai mare de b) 2 000 de
locuri pentru porci de produclie(cu o greutate ce depdSeSte 30 de kg)
Proiectul autorizatiei integrate de mediu este accesibil publicului pe site-ul APM Arad
http ://apmar. anpm.ro

"

Orice persoand sau organrza\ie neguvelnamentald, care face parte din publicul
interesat qi care are interes legitim sau se considerd Iezatd intr-un drept al sdu, se poate
adresa instanlei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct
de vedere procedural sau substan{ial, deciziile, actele sau omisiuniie care fac obiectul
parlicipdrii publicului, prevdzute de O.U.G. 15212005 cu compietdrile gi modificdrile
ulterioare, cu respectarea dispoziliilor Legii contencionsului administrativ nr.
5 5 4 12004, cu modifi cirile ulterioare.
Observaliile publicului se pot inainta la sediul APM Arad, Splaiul Mureg, FN,
office@apmar.anpm.ro in termen de 30 de zile de la aparilia prezentei.
In 30 de zile de la apartlia in mass-medra a anun{ului prezentei decizii gi in lipsa
unor observalii fundamentate din parteapublicului, Agenlia pentru Proteclia Mediului
Arad va emite autoriza\ia integratd de mediu.
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PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD
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