Ministerul Mediului, Apelor gi Pidurilor
Agenfia NafionalS pentru Protecfia Mediului
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARA$-SEVERIN
Nr.

795
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DECIZIE
privind emiterea autorizafiei de mediu
Urmare a cererii adresate de socielatea comerciald SC ANTONY MULTIFUNCTIONAL
S.R.L. cu sediul social in comuna Anneni;. sat Fenes. nr. I29, jud. Caraq-Severin, imegistratA Ia
Agenlia pentru Proteclia Mediului Carag-Severin cu nr. 5219 din 26.05.2022, a completfuilor
inregistrate cu nr. 7955 din 26.07.2022, in baza OUG nr. 195/2005 privind proteclia mediului
aprobata cu modilicdri qi complet[ri prin Legea nr. 26512006 cu modificdrile gi completirile
ulterioare. HG w. 4312020 privind organizarea gi frurcfionarea Ministerului Mediului, Apelor qi
Pidurilor cu modificirile ulterioare. HG nr. 100012012 privind reorganizarea Ei funclionarea Agenliei
NaJionale pentru Proteclia Mediului gi a instituliilor publice aflate in subordinea acesteia cu
modificirile ulterioare Ei a OMMDD nr. 179812007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizaliei de mediu cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, Agenlia pentru Proteclia Mediului
Caraq-Severin decide emiterea autorizaliei de mediu pentru activitatea cod CAEN Rev 2 - tdierea gi
rideluirea lemnului deslbsuratd la punctul de lucru din sat Feneq, nr.238, judelul Carag-Severin.
Motivele care au stat la baza deciziei sunt urmitoarele:
Parcurgerea procedurii s-a realizal in conformitate cu prevederile OMMDD w. 17981200'7
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatei de mediu cu modificf,rile gi completdrile
ulterioare.
Documentele care au stat la baza dcciziei pot ti consultate la cerere, la sediul Agenliei pentru
Proteclia Mediului Caras-Se'n'crin din Regila. str. Petru Maior, nr. 73,in zllele de luni-joi/vineri. intre
orele guu- I 5@/ I 3oo.
Prezenta decizie se afi;eaza in data de 04.08.2022 la sediul propriu gi pe pagina web a
Agenliei pentru Protectria Mediului Carag-Severin. publicul poten{ial interesat poate transmite
observalii in termenul de 30 de zile lucritoare, pdn6 ta data de 16.09.2022.
Men(iuni despre procedura de contestare administrativl si contencios administrativ:
Decizia poate fi contestatd cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
/2004.
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