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Clitre: MUNICIPIUL SACELE \)iti_A ::__·1=R,.... ___ ~~~ :u. 
Stimafi. domni, 

Va rugam sa afi~ati la sediul institupei dv. ~i sa publicati pe site-ul ~i pe pagina de internet 
urmatorul anunt public: 

,,Agentia pentru Protectia Mediului Bra$OV anunta publicul interesat asupra luarii 

deciziei de emitere a revizuirii Autorizatiei integrate de mediu SB 112 din 

22.03.2010, revizuita la data de 19.05.2011, revizuita la data de 19.06.2019 pentru 

functionarea DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL B~OV DE DE~EURI 
NEPERICULOASE clasa ,b" (celula 4) cu activitate lED incadrata in 

Anexa 1la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 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 la punctul de lucru din judetul Bra1?ov, pe teritoriul administrativ al 

ora1?ului Sacele, in intravilanul acestuia, la limita cu zona industriala S-SE a 

municipiului Bra!?ov, respectiv in vecinatatea CET Bra1?ov, operator S.C. FIN
ECOS.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 ,Ohtinerea autorizatiei de 
construire celula 4 depozit ecologic zonal Bra~ov, prin excavare 
agregate minerale (perimetru temporar Durbav- FIN -ECO 4). 

Decizia a fost luata in urma consultarii autoritatilor membre C.A.T., intrunit in 

data de o6.12.2021in format exclusiv electronic. 

Decizia de emitere A Autorizatiei Integrate de Mediu se va publica pe site-ul 

Agentiei pentru Protectia Mediului Bra!?OV, se va afi!?a la sediul Agentiei pentru 

Protectia Mediului Bra9ov, municipiul Bra9ov, str. Politehnicii, nr. 3 !?i se va face 

publica in mass media prin grija titularului de activitate, se va afi9a la sediul UAT 

BRA$0V, UAT SACELE, UAT SANPETRU, UAT TARLUNGENI !?i UAT HARMAN, 

Str. Hermann Oberth nr. 25, 
Ghimbav, Bra~ov 
Tel.: 0268-410435 

Reg.Com.:J08/43/11 .01.2002 
Cod fiscal: RO 14379584 
E-Mail: office@fin eco.ro 
Web: www.lin-eco.ro 

Capital social subscris ~i varsat: 1.490.000 Lei 
Transilvania. Bra~ov: R082BTRLRONCRT0295068301 
B.R.D. Bra~ov: R076BRDE080SV04826100800 
Trezoreria Bra~ov: R021TREZ1315069XXX00179tl 



FIN~ECO 

pe pagina de internet a acestora, judetul Bra9ov 9i 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 Bra~ov http://apmbv.anpm.ro. 

Observatiile publicului se prim esc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia 

Mediului Bra9ov, din Bra~ov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa 

office@apmbv.anpm.ro, 9i la Ministerul Mediului, la fax. 0214089615 (In termen 

de 30 de zile de 1a data primului anunt public)". 

Totodata, va rugam sa afi~ati la sediul institutiei dv. ~i sa publicati pe pagina de internet a 

institutiei dv. Decizia privind emiterea revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu cu nr. 

4819/8171/10.12.2021, pe care o anexam prezentei. 

Va multumim, 
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