Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 4797/30.07.2015

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 – fax 0265314974
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro
GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail – cjmures@gnm.ro
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE MUREȘ - OLTUL SUPERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE MUREȘ – e-mail – mures@anif.ro
PRIMĂRIA TÎRGU-MUREȘ - e-mail – primaria@tirgumures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA SĂRMAȘU – e-mail – sarmasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEȘTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ - e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA GĂNEȘTI – e-mail – ganesti@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. S.C. SUNNY PLAST S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. T.Vladimirescu, nr. 123, tel. 0788345853
2. NAUT ALEXANDRU MARIAN, Albești, str. Gării, nr. 71, tel. 0744783127
3. MARKOS GYORGY, Tîrgu-Mureș, str. Ion Mihuț, nr. 1/8, tel. Tel. 0747132125
4. CHIRTES NICOLAE DORIN MARCEL, Tîrgu-Mureș, str. Remetea, nr. 69/C, tel. 0721432667
5. BENDE ENDRE, Tîrgu-Mureș, str. Ștefan Cicio Pop, nr. 11/10, tel. 0721432667
6. S.C. PENSIUNEA PÎRÎUL SĂRAT S.R.L., Sîngeorgiu de Mureș, str. Marton Aron, nr. 9,
tel. 0746108701
7. COMUNA TĂURENI, Tăureni, str. Principală, nr. 256
8. S.C. CONETA S.R.L. pentru S.C. NM AGRO S.R.L., Hunedoara, str. Carol Davila, nr. 17,
e-mail – office@coneta.ro
9. S.C. LIVIU PANTRANS S.R.L., Cristești, str. Combinatului, nr. 12, e-mail – liviupantrans@yahoo.com
10. S.C. EURO MANAGEMENT&CONSULTING S.R.L., Tîrnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28/202,
e-mail – office@interdis.ro
11. S.C. BOEMA S.R.L., Sovata, str. Cerbului, nr. 28, tel. 0745614606
12. S.C. AUTOCENTER DEVELOPEMENT S.R.L. Nazna, str. Violetelot, nr. 29,
e-mail – autocenterdev@gmail.com
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13. S.C. COMOSERV S.R.L., Onești, str. Industriilor, nr. 1, jud. Bacău, e-mail – er.pop@comoserv.ro
14. S.C. INFOREG S.R.L., Sovata, str. Petofi Sandor, bl. C2(Z5)/3, tel. 0745364396
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 emitere a autorizaţiei 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
04.08.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- S.C. SUNNY PLAST S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Transformare pod rulant în spațiu de producție comerț și birouri”,
pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Depozitelor, nr. 30, se va analiza necesitatea evaluării printr-un
raport de mediu;
- NAUT ALEXANDRU MARIAN Albești a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de
Detaliu, care creează cadrul pentru “Realizare service, spălătorie auto și amenajare acces la DN13”, pe
amplasamentul din loc. Albești, str. Principală, nr. 66A, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport
de mediu;
- MARKOS GYORGY Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de
Detaliu, care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Ioan Vescan, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un
raport de mediu;
- CHIRTES NICOLAE DORIN MARCEL Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Parcelare teren pentru construire de locuințe”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Remetea, nr. 69/C, se va analiza necesitatea evaluării printr-un
raport de mediu;
- BENDE ENDRE Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu,
care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construire locuință, reglementare accese”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Mărului, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport
de mediu;
- S.C. PENSIUNEA PÎRÎUL SĂRAT S.R.L. Sîngeorgiu de Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu
pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Introducere teren în intravilan și stabilire zonă
funcțională pentru construire pensiune agroturistică”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureș,
se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- COMUNA TĂURENI a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 8903 din 05.01.2012 emisă
pentru proiectul „Prima înființare a rețelei publice de apă potabilă în comuna Tăureni”, pe
amplasamentul din loc. Tăureni, Moara de Jos și Fînațe, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. CONETA S.R.L. pentru S.C. NM AGRO S.R.L., Hunedoara a solicitat emiterea Acordului de
mediu pentru proiectul „Construire spațiu comercial, alei pietonale, parcare, împrejmuire, amenajare
accese, amplasare reclame”, pe amplasamentul din loc. Sărmașu, str. Piața Gării, f.nr., se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului;
- S.C. LIVIU PANTRANS S.R.L. Cristești a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Extracția pietrișului și a nisipului” pe amplasamentul din loc. Ungheni se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
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- S.C. EURO MANAGEMENT&CONSULTING S.R.L. Tîrnăveni a solicitat emiterea Autorizaţiei de
mediu pentru „Restaurant și pensiune turistică Butoiul Sasului” pe amplasamentul din loc. Gănești, str.
Principală, nr. 239, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. BOEMA S.R.L. Sovata a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru „Restaurant Boema” pe
amplasamentul din loc. Sovata, str. Bradului, nr. 36, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu fără program de conformare;
- S.C. AUTOCENTER DEVELOPEMENT S.R.L. Nazna a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Întreținerea și repararea autovehiculelor (vopsitorie auto)” pe amplasamentul din loc.
Corunca, nr. 395F2, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. COMOSERV S.R.L. Onești a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru „Activitățile de
execuție structuri metalice, utilaje și piese de schimb” pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str.
Gheorghe Doja, nr. 300 (platforma AZOMUREȘ), se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu fără program de conformare;
- S.C. INFOREG S.R.L. Sovata a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 270 din 23.11.2011 emisă
pentru activitatea „Exploatare forestieră” pe amplasamente situate în fondul forestier al județului Mureș,
se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.
Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU
ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI
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