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DECIZIE

pentru emiterea Autoriza{iei de Mediu
Ca urmare a solicitarii adresate de S,C, BR ELECTRONIC SYSTEMS S.R.L. cu sediul social in sat
Slatina-Timiq, cornuna Slatina-TirniE, judelul Caraq-Severin, inregistrati la Agentia pentru
Proteclia Mediului Carag-Severin cu nr. 52 I 8 din data de 1,6.05.2022,
in urma verificdrii amplasamentului ;i a analizdrii documentelor prezentate,
in temeiul Ordonanlei de Urgenl5 nr. 195/2005 privind proteclia mediului aprobatii cu
modific6ri qi completiri prin Legea nr. 26512006, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
in baza HotdrArii Guvernului nr. 1000i2012 privind reorganizarea gi funclionarea Agenliei
Nalionale pentru Proteclia Mediului gi a instituliilor publice aflate in subordinea sa,
in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului 9i dezvoltirii durabile nr.
179812007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaliei de mediu, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare. se emite:

DECIZIA
privind emiterea autoriza{iei de mediu pentru activitatea: cod CAEN (Rev.2) 2790 - Fabricarea
altor echipamente electrice, desliquratd injudelul Caraq-Severin, comuna Slatina-Timiq, sat Slatina Timi$. nr. 260 A, titular S.C. BR ELECTRONIC SYSTEMS S.R.L,
Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate la cerere, la sediul Agentiei pentru Proteclia
Mediului Caras-Severin din Reqila. str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi/vineri, intre orele
900

i 1500/1300.

Agenlia pentru Proteclia Mediului Caras-Severin face public prezentul anunl privind decizia de
emitere a autorizaliei de mediu prin afiqare la sediul propriu gi postare pe pagina proprie de internet.
Decizia poate fi contestatd in temen de 30 de zile lucrdtoare de la data publicdrii; contestaliile se
depun in scris, sub semnatura si cu datele de identificare la sediul Agentiei pentru Proteclia Mediului
Carag-Severin.

Prezenta decizie se publicl azi 12.07.2022 la sediul qi pe pagina de internet a Agenfiei pentru
Protec(ia Mediului Caraq-Severin.
Publicul interesat se poate adresa instanlei de contencios administrativ competente pentru a ataca
prezenta decizie, dupd parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare
a deciziei adresatd emitentului. in termcn de 30 de zile de la publicarea anunlului.
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