Ministerul Mediului

Agenfia Nafionali pentru protecfia Mediului

Mediului Gor
Decizia nr. 9 din 11.12.201g
de emitere Autorizalie integrata de mediu

s.c. AVIROM PLUS s.R.L.

urmare cererii adresate de c6tre s.c. AVIROM PLUS s.R.L. cu sediul in
comuna
Frinceqti, sat FrinceEti, nr. 1, clddirea cabina Energeticd, Biroul nr.4,
etaj 3,
judelul valcea, inregistratdla ApM Gorj cu ff. B27g din
07.09 .201g ,
- In baza analizdrii documentaliei de suslinere a solicitarii de
emitere a
autotizatiei integrate de mediu , a punctelor de vedere exprimate in qedinlele
Comisiei de Avizare Tehnicd organtzate in perioada deruldrii etapelor de
procedurd,
- In urma anahzdtii condiliilor de funclionare gi a respectarii cerinlelor
prevdzute de Legea 27812013 privind emisiile industriale
- In condiliile in care orice emisie rezultatd, din activitate se. va conforma qi nu
va incdlca nicio cerinld legislativd romAneascd armonizatl. cu legislalia
uniunii Europene in domeniul protecfiei mediului ,
- itt baza OJJ'G. nr. Ig5l200S aprotatd cu modificdri qi corrplerdri prin
nr,26512006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- !.g_.u
In baza o.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizaliei integrate de mediu cu modificirile qi completarile din O.M.
nr.
115812005 9i O.M. nr.3970t2012,
- in baza HotdrArii Guvernului n-r. 100012012 privind organizarea gi
funclionarea Agenliei Nalionale pentru Proteclia Mediului qi a instituliilor
publice aflate in subordinea acesteia,
- in baza H.G. nt" l9l20l7 privind organizarea qi funclionarea Ministerului
Mediului ,
Agenfia pentru Protecfia Mediului Gorj decide:

Emiterea Autorizafiei Integrate de mediu pentru activitatea incadratd
conform Anexei I a Legii nr.27812013 privind emisiile industriale:
6.6. Creqterea intensivl a pisirilor de curte qi a porcilor, cu capacitd{i
de peste: a) 40.000 de rocuri pentru pnsiri de curte, 8$8 cum sunt
definite la art,3, lit. rr) din prezenta lege. pentru titular S.c. AVIR9M
PLUS S.R.L.

Punct de lucru : FERMA NR.
Mirgiritarului, nr. 39, judeful Gorj.

l,

municipiul Tg" Jiu, strada

a fost luatd in urma

Analizdrii detaliate a documentaliei de
solicitare, a Raportului de amplasament, verificdrii amplasamentului, cu luarea in
considerare a comentariilor qi observaliilor publicului, a consultdrii cu celelalte
Decizia

autoritdli publice participante la gedinlele CAT.
Dectzia de emitere a autoriza\ter integrate de mediu sebazeazd pe,luarea tuturor
mdsurilor pentru ca operatorul sd respecte principiile debazd astfel incAt :
a) Se se prevind poluarea prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
b) SA nu se producS nicio poluare semnificativd a factorilor de mediu,
c) Sa se evite producerea de deqeuri in cantitdli mari, iar dacd se produc,
acestea sb se valorifice sau sd se elimine astfel incAt sd se evite sau sd se
reducd impactul asupra mediului
d) Sa se aplice principiile eficienlei energetice in funclionarea instalaliilor
autortzate,
e) Sa fie adoptate mdsuri de prevenire a accidentelor qi limitarea consecinlelor
acestora asupra mediului ,
0 Sd fie luate mdsurile necesare pentru ca in cazul incetdrii definitive a
activitdlii sd se evite orice risc de poluare qi s6 se aducd amplasamentul la o
stare acceptabild,
Agenlia pentru Proteclia Mediului Gorj a asigurat accesul publicului la informaliile
de mediu qi la parliciparea publicului la luarea deciziei de emitere a Autoriza\iei
Integrate de Mediu astfel:
- Anunlul solicitdrii Autorizaliei integrate de Mediu intocmit de titular a fost
publicat in presa localS,
- A.P.M. Gorj a publicat anunlul de solicitare pe site-ul propriu ,
- Documenta\ia de autorizare a fost pusa la dispozilia publicului la sediul
APM Gorl qi pe site-ul APM Gorj ,

Menliuni despre procedura de contestare administrativd

qi

contencios

administrativ.
Orice persoand care face parte din publicul interesat gi care se considerd vdtdmatd
intr-un drept aI s6u ori intr-un interes legitim se poate adresa instanlei de
contencios administrativ competente pentru a ataca , din punct de vedere
procedural sau substan{ial , actele , deciziile sau omisiunile autoritdtrii publice
competente pentru proteclia mediului , care fac obiectul parlicipdrii publicului in
procedura de realizarc a evaludrii de mediu pentru planuri $i programe , prevdzute
de Legea nr. 27812013, au respectarea prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 55412004 cu modificdrile ulterioare.

Actele sau omisiunile. autoritatii publice competente pentru proteclia
mediului ,
care fac obiectul participdrii publicului in procedura de realizare a
evaluarii de
mediu pentru planuri gi programe , se atacd,odati cu decizia etapei de incaclrare
.
Se pot adresa instanlei de contencios administrativ competente qi
orgia.n iza\iile
neguvernamentale care promoveazd, protec{ia mediului gi indeplirr.r,
,,onOiliite
cerute de legislalia in vigoare, considerdndu-se cd acestea sunt
vdtdmate intr-un
drept al lor sau intr-un interes legitim.
Solulionarea cererii se face potrivit dispoziliilor Legii nr. 554/2004
cu morjificarile

ulterioare.
inainte de a se adresa instanlei de contencios administrativ competente, persoanele
care fac parle din publicul interesat gi care se consider6 vdt6mut. intr-,rn
d.rept ori
intr-un interes legitim , trebuie s6 solicite autoritalii publice emitente in termen
de
,
30 de zile de Ia data aducerii la cunoqtinla publicului a deciziei etapei de
incadrare
revocarea respectivei decizii.
Autoritatea publicd emitentd are obligalia de a rdspunde la pl6ngerea prea.labil6
in
termen de 30 de zile de la data inregistrdrii acesteia la aceaautoritate.
Procedura administr ativdprealabild este gratuit[ .
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