Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Decizie nr. 10418 / 11.12.2018
Urmare a cererii adresate de către HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Sucursala Ardeal, cu
sediul în judeţul Cluj, municipiul Cluj–Napoca, str. Oașului, nr. 8 - 10, înregistrată la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Mureș cu nr. 10418 din 18.10.2018, în urma analizării
documentelor transmise, a verificărilor efectuate, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței
Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2018, în baza Hotărârii Guvernului
nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi
completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
D E C I DE
emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile: construcţii hidrotehnice cod CAEN 4291;
fabricarea betonului cod CAEN 2363; fabricarea mortarului cod CAEN 2364; depozit
carburanţi şi lubrifianți cod CAEN 4730; fabricarea elementelor de dulgherie şi tâmplărie
pentru construcţii cod CAEN 1623; colonie cazare muncitori cod CAEN 5590; captarea şi
alimentarea apei potabile cod CAEN 3600; canalizarea şi epurarea apelor uzate cod CAEN
3700, conform Ordinului INS 337/2007, desfăşurate pe amplasamentul din jud. Mureş,
localitatea Răstoliţa – Şantier Răstoliţa Baraj.
Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:
- Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile OM nr. 1798 din
19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Decizia a fost făcută publică prin afişare la sediul APM Mureş şi la următoarea adresă
de internet http://apmms.anpm.ro.
- Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării. La
expirarea acestui termen, în lipsa unor observaţii din partea publicului, APM Mureș
eliberează Autorizaţia de mediu.
Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:
- Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
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