Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 6943 /30.10.2015
CĂTRE,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - e-mail – prefect@prefecturamures.ro, ioan.iacob@prefecturamures.ro
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ - D-l Pop Călin Alexandru – e-mail – cjmures@cjmures.ro
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ – e-mail – registratura@dam.rowater.ro
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ – e-mail – itmmures@itmmures.ro
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ – e-mail – mediudspms@yahoo.com
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ – e-mail – office-mures@ansvsa.ro
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– dispecerat@isumures.ro
GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail – cjmures@gnm.ro
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – e-mail – dadr.ms@madr.ro
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE MUREȘ - OLTUL SUPERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE MUREȘ – e-mail – mures@anif.ro
PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ – e-mail – primaria@tirgumures.ro
PRIMĂRIA TÂRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA NEAUA – e-mail – neaua@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUSENI – e-mail – suseni@cjmures.ro
PRIMĂRIA COROISÎNMĂRTIN – e-mail – coroisinmartin@cjmures.ro
PRIMĂRIA POGĂCEAUA – e-mail – pogaceaua@cjmures.ro

- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019
Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului – e-mail – ocolgh@gmail.com
- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică
Bălăuşeri-Sovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028
Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului) – e-mail – office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro
- Progresul silvic Sibiu, Centru administratie – Ocolul silvic Dumbraveni (Administratorul Siturilor
de importanţă comunitară Natura 2000 - RO SCI 0227 Sighişoara – Târnava Mare, respectiv ROSPA
0099 Podişul Hârtibaciului) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com
1. COMUNA NEAUA, neaua@cjmures.ro , tel 0265585112
2. S.C. ALL METAL SOLUTIONS S.R.L., Tîrnăveni, str. Dezrobirii, nr. 12, tel. 072258992,
daniela_arhitect@yahoo.com
3. S.C. VITAFOAM ROMANIA S.R.L. Luduş, str. 1 Mai, 0365882310/0265411179 archiprog@rdslink.ro
4. S.C. WILDFARM S.A. Tg. Mureş, str. Insulei, nr.1, sandorvlad@yahoo.com, zoltan.szoke@de3.ro
5. DANIEL VARGA Tg. Mureș, str. Pandurilor, nr. 131/1
6. SC MONTREPCOM SRL Tg. Mureș, str. Pandurilor, nr. 131/1, fax 0265/254209
7. S.C. ATV ORIGINAL SERV S.R.L., Suseni, nr. 573, 0756234193, atvoriginalserv@gmail.com
8. S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., Bucureşti, 0748124911
9. S.C. FLAMINGO S.R.L. Sighişoara, str. Moţilor, nr. 2/A, 0757851125 flamingo1992@yahoo.com
10. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, tel/fax 0265-263.211 / 0265-268.718 , cjmures@cjmures.ro
În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a HG
nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului
MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului
pentru proiecte publice şi private, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de
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emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, a Ordinului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările
şi completările ulterioare, vă solicităm să vă desemnaţi un reprezentant pentru participarea la şedinţa
Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Mureş în data de 03.11.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- COMUNA NEAUA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare PLAN URBANISTIC
GENERAL şi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent comunei Neaua pentru satele Neaua,
Ghineşti, Rigmani, Sînsimion, Vădaş din comuna Neaua, se va parcurge etapa de încadrare şi se va analiza
necesitatea evaluării printr-un raport de mediu şi a unui studiu de evaluare adecvată;
- SC ALL METAL SOLUTIONS SRL Tîrnăveni a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Construire bază sportivă și de agrement”, pe
amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. Armatei, nr. 83/A, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport
de mediu;
- S.C. VITAFOAM ROMANIA S.R.L. Luduş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Hală de producţie saltele din spumă poliuretanică”, pe amplasamentul din localitatea Luduş, str. 1 Mai,
nr. 34, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. WILDFARM S.A. Tg. Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare
construcţii – Pescăria Sălard”, pe amplasamentul din satul Sălard, com. Lunca Bradului, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;
- DANIEL VARGA Tg. Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire
conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, reîntregire instalații de utilizare”, pe
amplasamentul din com. Coroisânmărtin, sat Șoimuș, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- SC MONTREPCOM SRL Tg. Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire
conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, reîntregire instalații de utilizare”, pe
amplasamentul din com. Pogăceaua, sat Văleni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. ATV ORIGINAL SERV S.R.L., Suseni, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Suseni, nr. 573,
se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., Bucureşti, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 197 /
22.09.2011 pentru „Staţie de carburanţi Târnăveni 1”, pe amplasamentul situat în loc. Târnăveni, str.
Armatei, nr. 82, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. FLAMINGO S.R.L. Sighişoara, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 94 din 2012 emisă
pentru activitatea „Exploatare forestieră”, pe raza judeţului Mureş, se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
- CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru
“Depozitul de deșeuri nepericuloase și instalația de tratare mecanico-biologică a deșeurilor
nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Sînpaul, fn, se va parcurge etapa de analiză detaliată a
completărilor aduse documentelor de susținere a solicitării.
Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.
Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU
ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI

ÎNTOCMIT
consilier Mihai VLAD
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