Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
Nr. 5218/AAA/12.07.2022
DECIZIE
pentru emiterea Autorizației de Mediu
Ca urmare a solicitării adresate de S.C. BR ELECTRONIC SYSTEMS S.R.L. cu sediul social în sat
Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, înregistrată la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5218 din data de 16.05.2022,
în urma verificării amplasamentului și a analizării documentelor prezentate,
în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea sa,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și
completările ulterioare, se emite:
DECIZIA
privind emiterea autorizației de mediu pentru activitatea: cod CAEN (Rev.2) 2790 – Fabricarea
altor echipamente electrice, desfășurată în județul Caraș-Severin, comuna Slatina-Timiș, sat Slatina –
Timiș, 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 Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caras-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni–joi/vineri, între orele
900÷1500/1300.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caras-Severin face public prezentul anunț privind decizia de
emitere a autorizației de mediu prin afișare la sediul propriu și postare pe pagina proprie de internet.
Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării; contestațiile se
depun în scris, sub semnătură și cu datele de identificare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraș-Severin.
Prezenta decizie se publică azi 12.07.2022 la sediul și pe pagina de internet a Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraș-Severin.
Publicul interesat se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca
prezenta decizie, după parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare
a deciziei adresată emitentului, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.
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