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I DECIZIE PRIMND EMITEREA AMZULUI DE MEDIU pentru: 

2'5 "PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU 
a.i. o/ %w nIDETuL oLT, 2020-2025w, 

i promovat de: CONSILIUL JUDETEAN OLT 

Avlnd in vedere: 
- prevederile H.G. nr. 107612004 privind stabilirea procedurii de realizare a e v a l h i  de mediu pentru 
planuri gi programe, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile O.M. nr. 11 712006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare 
a evaluhii de mediu pentru planuri gi programe; 
- concluziile consul%ilor din cadrul ~edintelor Grupului de lucru $i din cadrul $edintei de dezbatere 
public5 $i observatiile din partea autorit&ilor membre ale grupului de lucru, Agentia pentru Protectia 
Mediului Olt decide: 

se emite aviz de mediu pentru: 
"PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU 

JUDETUL OLT, 2020-2025" 
Titular: CONSILIUL JUDETEAN OLT 

Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luat2 ca m a r e  a analizhii documentelor depuse, 
a parcurgerii etapelor procedurale prevkute de HG nr. 107612004, a informtirii $i consultilrii 
publicului, a exami115uii punctelor de vedere transmise de autoritatile membre ale grupului de lucru, a 
analizibii raportului de mediu gi a completsrilor solicitate. 

Decizia de emitere a avizului de mediu se bazeazii pe respectarea cerintelor legislative privind 
integrarea in plan a consideratiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a 
implement&ii planului, cu luarea in considerare a aspectelor relevante ale st&ii actuale a mediului, 
inclusiv in ceea ce privegte amplasamentul propus $i distanta fat2 de obiectivele situate in apropiere. 

S-a asigurat informarea gi consultarea publicului conform prevederilor HG nr. 1076/2004. Pe 
parcursul procedurii nu s-au inregistrat observatiilcomentariilpropuneri din partea publicului. 

Documentatia a fost accesibila publicului pe toat2 durata derulkii procedurii la sediul APM 
Olt, Slatina, str. Ion Moro$anu, nr. 3, judetul Olt gi la sediul gi la sediul Consiliului Judeiean Olt, 
Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr. 14, judepl Olt, de luni - vineri intre orele 8°0 -140°, precum gi la 
urmiltoarele adrese de internet htto://a~mot.anpm.ro gi www.ciolt.ro. 

Decizia de emitere care se concretizeazii in avizul de mediu - act adrninistrativ, poate face 
obiectul unei actiuni in justitie in baza Legii contenciosului administrativ nr. 55412004. 

fn conformitate cu prevederile HG 107612004, titularul planului are obligaoa de a anunp in 
mass-media decizia de emitere a avizului de mediu,pn termen de 5 zile calendaristice de la data afigilrii 
acesteia pe Internet de 

fntocmit, 

mediului. 
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