
Nr.: 4819/8171/10.12.2021 

DECIZIE PRIVIND EMITEREA REVIZUIRII AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU 

pentru activitatile desfasurate de S.C. FIN-ECO S.A. cu sediulln ora~ul Ghimbav, str. Hermann 
Oberth, nr. 25, jud. Bra~ov, Ia punctul de lucru din jude1ul Bra~ov, pe teritoriul administrativ al 
ora~ulu i Sacele, In intravilanul acestuia, Ia limita cu zona industriala S-SE a municipiului Bra~ov, 
respectiv In vecinatatea CET Bra§ov, 
Avand in vedere: 

prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile $i comp/etarile 
ulterioare; 
prevederile O.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei 
integrate de mediu, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
concluziile consultarii in ~edinta C.A.T. din data de 06.12.2021 in vederea definitivarii 
proiectului AIM; 

In urma parcurgerii etapelor procedurale din Ord. MAP AM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de 
emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ca urmare a 
solicitarilor depuse de S.C. FIN-ECO S.A., a documentatiilor inregistrate Ia Agentia pentru 
Protectia Mediului Brasov cu nr. 4819/17.03.2021 in vederea revizuirii Autorizatiei integrate de 
mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuita Ia data de 19.05.2011, revizuita Ia data de 
19.06.2019 ~i nr. 8171/06.05.2021, privind reconsiderarea solicitarii lnregistrata Ia APM Bra~ov cu 
nr. 4819/17.03.2021 , pentru modificarile aparute in activitatea desfa~urata pe amplasament, ca 
urmare a finalizarii proiectului ,Obtinerea autorizatiei de construire pentru lucrari de 
inchidere celula I ~i II din depozitul ecologic zonal Bra~ov" ~i a finalizarii proiectului 
,Obtinerea autorizatiei de construire celula 4 depozit ecologic zonal Bra~ov, prin excavare 
agregate minerale (perimetru temporar Durbav - FIN -ECO 4)" , Ia punctul de lucru din 
judetul Bra~ov , pe teritoriul administrativ al ora~ului Sacele, In intravilanul acestuia, Ia limita cu 
zona industriala S-SE a municipiului Bra§ov, respectiv in vecinatatea CET Bra§OV ~i completarile 
ulterioare, a analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei 
integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii 
procedurii, a concluziilor §edintei CAT din 06.12.2021 in vederea definitivarii proiectului AIM revizuita, a 
informarii §i participarii publicului, in conformitate cu art. 24 si art.25, din legea sus mentionata, 

Agentia pentru Protectia Mediului Brasov decide emiterea revizuirii Autorizatiei integrate 
de mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuita Ia data de 19.05.2011, revizuita Ia data de 
19.06.2019 pentru functionarea DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL BRA~OV DE DE~EURI 
NEPERICULOASE clasa "b" (celula 4) cu activitate lED incadrata in Anexa 1 Ia Legea 
27812013 privind emisiile industriale Ia pet. 5.4. ~i activitati non-lED (sortarea de~eurilor, 
colectarea ~i tratarea levigatului, captarea, colectarea ~i tratarea gazului de depozit, 
monitorizarea celulelor 1 ~i 2-post-inchidere ~i 3-activitate sistata), amplasata Ia punctul de 
lucru din judetul Bra~ov, pe teritoriul administrativ al ora~ului Sacele, in intravilanul acestuia, Ia 
limita cu zona industriala S-SE a municipiului Bra§ov, respectiv in vecinatatea CET Bra§ov, 
operator S.C. FIN-ECO S.A. 
Motivul solicitarii revizuirii: finalizarea proiectelor ,Obtinerea autorizatiei de construire 
pentru lucrari de inchidere celula I ~i II din depozitul ecologic zonal Bra~ov" ~i ,Obtinerea 
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autorizatiei de construire celula 4 depozit ecologic zonal Bra~ov, prin excavare agregate 
minerale (perimetru temporar Durbav- FIN -ECO 4)" 

Categoria de activitate conform Anexei 1/a Legea 27812013 privind emisiile industriale: 

Activitate lED Capacitate maxima proiectata a instalatiei 
5.4. capacitatea maxima de depozitare in cele 6 celule este de 11.230.000 me, 

respectiv cca. 8.984.000 t calculata Ia o densitate medie a de~eurilor 

compactate de 0,8 t/mc; 
capacitatea totala de depozitare a celulei 4 este de 950.000 me, respectiv 
cca. 760.000 tone, calculata Ia o densitate medie a de~eurilor compactate 
de 0,8 time; 

Date privind capacitatea de depozitare: 
Celula 1 - capacitate epuizata, inchisa in septembrie 2010, inch is a definitiv, conform proces
verbal de receptie Ia terminarea lucrarilor nr. 246104. 11.2020. Cantitatea de de~euri depozitata: 
1.059.585,233 tone, respectiv 1.324.481 me; 
Celula 2 - capacitate epuizata, inchisa in 2016) lnchisa definitiv, conform proces-verbal de 
recep(ie Ia terminarea lucrarilor nr. 246104.11.2020; Cantitatea de de~euri depozitata: cca. 
990503 tone, respectiv 1.238.129 me; 
Celula 3 - cu depozitare In curs de sistare. La inceperea depozitarii In celula 4 activitatea de pe 
celula 3 se va sista ~i se vor demara lucrari specifice de inchidere (taluzuri finale, tasare, 
acoperire de§euri, etc); 
Celula 4- urmeaza a fi pusa in exploatare; 
Alte activitati desfasurate pe amplasament: 
-sortarea de~eurilor-300 tone/zi; 
-colectarea ~i tratarea levigatului-capacitate statie epurare levigat: 48 mc/zi (2 me/h); 
-captarea, colectarea ~i tratarea gazului de depozit: 
Captare gaz de depozit: celula 1-36 puturi de captare, celula 11-1 5 puturi de captare,celula 111-9 
puturi captare, celula IV-6 puturi de captare. 
Colectare gaz de depozit: retea de transport a gazului catre statiile de colectare, 6 substatii 
colectare secundare ~i 2 substatii colectare principale; 
Tratare gaz de depozit-instalatia de ardere controlata a gazului de depozit - tip UF1 0-1750 cu 
puterea termica realizata 8,73 MW Ia un debit maxim de 1750 N mc/h; 
-activitati tehnico-administrative ~i de lntretinere; 
-depozitare carburanti (motorina pentru alimentare utilaje)-5000 I; 
-spalare auto; 
-alimentare cu apa; 
Decizia a fost luata In urma verificarii documentatiei depuse, a verificarii amplasamentului 
societatii , in urma consultarii publicului ~i a autoritatilor publice competente, membre ale 
Colectivului de Analiza Tehnica. 

Autoritatea competenta pentru protectia mediului a asigurat §i garantat accesul liber Ia 
informatie al publicului §i participarea acestuia Ia luarea deciziei in activitatea de autorizare din 
punct de vedere al protectiei mediului. Astfel : 

solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu a fost adusa Ia cuno§tinta publicului 
prin anunturi repetate in mass-media; 
in urma consultarii publicului ~i a organizarii ~edinte i de dezbatere publica in data de 
10.08.2021 , in format cu participare fizica ~ion-line . Mediatizarea dezbaterii publice a fost 
realizata conform prevederilor legale in vigoare. Documentatia supusa dezbaterii a fost 
afisata pe site-ul APM Brasov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentati i
procedura-autorizare, iar observatiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit in scris 
Ia sediul APM Bra~ov ~i Ia adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro; 
in urma desfa~urarii dezbaterii publice din data de 10.08.2021 organizata in procedura 
de obtinere a autorizatiei integrate de mediu, tinand cont de faptul ca atat in procedura 
de obtinere a autorizatiei integrate de mediu cat ~i in perioada de mediatizare a dezbaterii 
publice au fost inregistrate observatii din partea publicului, continuarea procedurii de 
emitere a autorizatiei integrate de mediu s-a facut in conformitate cu prevederile Ordinul 
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818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu 
modificarile ulterioare. 
APM Bra~ov a transmis titularului SC FIN-ECO SA, spre solutionare, observatiile 
referitoare Ia documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu, primite din 
partea publicului , inregistrate Ia APM Bra!?OV. 
De asemenea APM Bra!?OV a transmis observatiile/comentariile/reclamatiile publicului 
interesat, spre solutionare ~i raspuns, pe domeniul dumnealor de competenta, 
urmatoarelor autoritati: GNM-CJ Bra~ov, Consiliul Judetean Bra~ov , DSP Bra!?ov, 
Primaria Municipiului Bra9ov. 
Raspunsurile Ia sugestiile si observatiile publicului participant Ia Dezbaterea publica din 
data de 10.08.2021 au fest prezentate de SC FIN-ECO SA ~i evaluator ASRO SERV SRL 
prin adresa inregistrata Ia APM Bra~ov cu nr. 16107/14.09.2021 ; 
ca urmare a primirii raspunsurilor Ia observatiile publicului din partea titularului ~i a 
autoritatilor membre CAT in procedura de dezbatere publica, APM Bra9ov a realizat 
Comunicatul dupa dezbatere nr. 20.09.2021 care a fost postat pe site-ul APM Bra9ov 
impreuna cu toate documentele transmise de titular; 
documentatia de sustinere a solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu a fest 
accesibila pentru consultare de catre public pe toata durata derularii procedurii de 
autorizare, Ia sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov; 

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu se bazeaza pe respectarea prevederilor 
Legii nr. 278/2013 privind emisiile industria/e. respectiv: 

luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii , In special prin recurgerea Ia cele 
mai bune tehnici disponibile; 
luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare semnificativa nu va fi prod usa; 
evitarea producerii de de~euri, iar in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea 
lor, iar in caz de imposibilitate tehnica ~i economica, neutralizarea §i eliminarea acestora, 
evit~mdu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului; 
utilizarea eficienta a energiei; 
luarea masurilor necesare pentru prevenirea poluarilor accidentale ~i limitarea 
consecintelor acestora; 
luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatii, pentru evitarea oricarui 
rise de poluare ~i pentru aducerea amplasamentului intr-o stare care sa permita 
reutilizarea acestuia. 
Titularul activitatii este obligat sa efectueze raportari periodice, care cuprind rezultatele 

supravegherii emisiilor ~i care sunt puse Ia dispozitia publicului. 
Continutul autorizatiei integrate de mediu va fi pus Ia dispozitia publicului interesat Ia 

punctul de lucru al SC FIN-ECO SA, Ia sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov §i Ia 
sediul UAT BRASOV, UAT SACELE, UAT SANPETRU, UAT TARLUNGENI Sl UAT HARMAN 
~i pe pagina de internet a acestora pe toata durata functionarii instalatiei. 

Prezenta decizie se va publica pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, se va 
afi~a Ia sediul propriu al Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, Brasov, str. Politehnicii, nr. 3 si 
se va face publica in mass-media prin grija titularului de activitate, se va afi~a Ia sediul UAT 
BRASOV, UAT SACELE, UAT SANPETRU, UAT TARLUNGENI Sl UAT HARMAN ~i pe 
pagina de internet a acestora, judetul Brasov §i pe pagina de internet a titularului de activitate. 

Proiectul autorizatiei integrate de mediu va fi accesibil publicului interesat pe site-ul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro. 

Mentiuni despre procedura de contestare administrativa §i contecios administrativa: 
Orice persoana care face parte din publicul interesat ~i care are un interes legitim sau se 

considera lezata intr-un drept al sau se poate adresa instantei de contencios administrativ 
competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele 
sau omisiunile care fac obiectul participarii publicului, prevazute de Legea nr. 278/2013 privind 
emisiile industria/e. cu respectarea atispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificarile ulterioare. 

Solutionarea cererii se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile 
ulterioare. 
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Tnainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele 
lezate, trebuie sa solicite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, In termen de 30 de 
zile de Ia data aducerii Ia cuno§tinta publicului a deciziei de emitere sau de respingere a 
autorizatiei integrate de mediu, revocarea, In tot ori in parte, a deciziilor sau a actelor contestate 
ori ducerea Ia indeplinire a actelor sau actiunilor considerate a fi fast omise ~i care fac obiectul 
participarii publicului. 

Autoritatea publica pentru protectia mediului are obligatia de a raspunde Ia plfmgerea 
prealabila In termen de 30 de zile de Ia data lnregistrarii acesteia Ia acea autoritate. 

Procedura administrativa prealabila este gratuita ~i trebuie sa fie echitabila, corecta 
~i rapida. 

Observatiile publicului se pot transmite in scris Ia sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Brasov, din Brasov, str.Politehnicii nr.3, sau electronic Ia adresa office@apmbv.anpm.ro, ~i catre 
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Ia fax. 021 / 4089615. 

Termenul legal pana Ia care se pot inainta observatiile publicului este de 30 de zile de Ia 
primul anunt public, Agentia pentru Protectia Mediului Brasov urmand a fi informata asupra 
inaintarii acestora In scris Ia sediul din Brasov, str.Politehnicii, nr. 3 sau electronic Ia adresa de e
mail office@apmbv.anpm.ro. 

Dupa 30 zile de Ia primul anunt public al deciziei de emitere a autorizatiei integrate de 
mediu, in lipsa unor observatii fundamentate din partea publicului, autoritatea pentru 
protectia mediului emite autorizatia integrata de mediu. 

Decizia a fost luata In urma consultarii autoritafilor membre C.A. T., Tntrunit In data de 
06. 12. 2021 in format exclusiv electronic. 

INTOCMIT 
Consilier Daniela BIRAU 

~'4.~ 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian BANCILA 

~EF SERVICIU A.A.A., 
Codruta SAUCA 

(p;-v/ 
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