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SC PORKPROD SRL
Domnului Director Cdlin Bogdan MUSCA
Decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "inJiinlarea uneiferme
de creStere u porcinelor" -in Olari, jud. Arad

Stimate domn,

Urmare a qedin{ei Colectivului de Analizd Tehnicd convocat in data de 16.08.2017 la sediul A.P.M.
Arad pentru etapa de anahzd, a calitdfii rapoftului privind impactul asupra mediului, in vederea
oblinerii acordului de rnediu pentru investiJia: "irtJiinlarea uneiferme cle creStere a porcinelor" in
Olari, jud. Arad, v[ comunicdm cd s-a luat decizia de emitele a acordului de mediu pentru investilia
menlionatd mai sus.

Actul de reglementale va fi ernis dupd pelioada de mediatizare impusd de legislalia in vigoare, Prin
urmare conform Art23, alin (2), pct. a, alin (3) gi Anexa nr. 16 din Ordinul nr. 13512010 avefi
obligafia de a publica in presa nationali saLlocall, de a afi$a la sed-iul,pro.priu qi pe pagin-a,
proprie de internet precum qi la sediul Primiriei Comunei Olari urmltorului anun{:

SC PORKPROD SRL anunld publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul "inJiinlarea uneiferme cle creStere a porcinelor" care urmeazd a fi arnplasat
in Olari, intravilan - trup izolat AI5l2 (CF 301349 qi CF 301350-Olari),iud. Arad.

Proiectul acordului de mediu gi informaliile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agen{iei pentru Proteclia Mediului Arad din Arad, Splaiul Mureqului, FN, jud. Arad ?n

zilele de luni - vineri, intre orele 900-1400 precullt $i pe adresa de internet a APM Arad
www,anpm,apmar.ro.

Observaliile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM, din Arad, Splaiul Muregului,
FN, pAnd la data de ....... (in termen de 8 zile de la data publicdrii/afiqdrii anunfului).

Data public*t,1i:B;;anuntului pe site

In tennen
anuntului
art.31).
Cu stim6,

de 5 zile de la data prezentei se va depune la APM
gi a achitflrii taxei de emitere a acordului de mediu

Arad dovada afisirii/publicirii
(150 lei conform H.G. 445/2009,

$ef Serviciu A.A.A.,

ntocmit,
Adina ORA$AN
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