Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 6222/01.10.2015

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”– ijsu_mures@cjmures.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-MUREȘ - e-mail – primaria@tirgumures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmues.ro
PRIMĂRIA NADEȘ - e-mail – nades@cjmures.ro
PRIMĂRIA COROISÎNMARTIN – e-mail – coroisinmartin@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLĂUȘERI – e-mail – balauseri@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUPLAC- e-mail – suplac@cjmures.ro
PRIMĂRIA VIIȘOARA – e-mail – viisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA ZAGAR – e-mail – zagar@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREȘ - e-mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALUNIȘ - e-mail – alunis@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ - e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro
PRIMĂRIA DEDA – e-mail – deda@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA – e-mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEȘTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail – ernei@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. LUKACS JANOS, Sîngeorgiu de Mureș, str. Transilvaniei, nr. 218, tel. 0751418169
2. MICLAUS VASILE, Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 10, ap. 20 tel. 0788322106
3. PAROHIA REFORMATĂ ALUNIȘ, Aluniș, str. Principală, nr. 654, e-mail – ioanapascan@yahoo.com
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4. S.C. CIS GAZ S.R.L., Ungheni, nr. 296A, fax 0265313018
5. S.C. HM PRODUCT S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. 8 Martie, nr. 59, tel. 0744703213
6. S.C. FRONT DOORS S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. 8 Martie, nr. 27, tel. 0755129665
7. COMUNA MĂGHERANI, Măgherani, nr. 245, e-mail – magherani@cjmures.ro
8. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala Cluj
9. Î.I. PĂCALĂ BRIGITTE MONICA, Saschiz, nr. 407, tel. 0744420831
10. Î.I. HARPA LAURA MARIA, Bistra Mureșului, nr. 76, e-mail – harpalaura@yahoo.com
11. Î.I. GALACI ROZALIA OLGA, Breaza, str. Principală, nr. 35/A, tel. 0744150035
12. S.C. MONTAJ&ROOF S.R.L., Budiu Mic, nr. 2A, e-mail – montajgabi@yahoo.com
13. S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A., Reghin, str. Ierbuș, nr. 37, fax 0265511481
14. S.C. NIDA ECO S.R.L., Reghin, str. Strîmbă, nr. 75, e-mail – niculescui@clicknet.ro
15. SELGROS CASH&CARRY S.R.L., Brașov, Calea București, nr. 231, e-mail – 144_WP@selgros.ro
16. S.C. TOP ELECTRO S.R.L. Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 1107,e-mail–topel@topelectro.ro
17. S.C. JOLANKA FOREST S.R.L. Porumbeni, com. Ceuaşu de Câmpie, nr. 165
18. S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L. loc. Vidrasău, str. Oros nr. 1 / A,
e-mail: lorand.imreh@roecologic-ms.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 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
06.10.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- LUKACS JANOS Sîngeorgiu de Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Demolare clădire existentă și construire clădire multifuncțională
P+2”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. 22 Decembrie 1989, nr. 113-113A, se va analiza
necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- MICLAUS VASILE Cluj-Napoca a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de
Detaliu, care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru schimbare de destinație casă de
locuit în casă de bătrâni (cămin)”, pe amplasamentul din loc. Sîntana de Mureș, str. Crizantemelor, nr. 13,
se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- PAROHIA REFORMATĂ ALUNIȘ a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal,
care creează cadrul pentru “Stabilire zonă funcțională pentru amenajare piscicolă și agrement”, pe
amplasamentul din extravilanul loc. Aluniș, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- S.C. CIS GAZ S.R.L. Ungheni a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Intervenție
conducte colectoare expertizate în anul 2014 din cadrul secției de producție Filitelnic”, pe
amplasamentul din comunele Bălăușeri, Coroisînmartin, Nadeș, Suplac, Viișoara, Zagăr, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;
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- S.C. HM PRODUCT S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Exploatare agregate minerale – deschidere balastieră”, pe amplasamentul din extravilanul loc.
Sîngeorgiu de Mureș, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. FRONT DOORS S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire hală prestări servicii, microproducție și depozitare”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, nr.
1/P, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- COMUNA MĂGHERANI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum
comunal DC32 Măgherani-Șilea Nirajului km 0+000-4+500”, pe amplasamentul din intravilanul și
extravilanul com. Măgherani, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. – Sucursala Cluj a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Mentenanță majoră LEA 220 KV d.c. Cluj Florești-Alba Iulia; Cluj Florești-Cîmpia Turzii;
Cîmpia Turzii-Iernut”, propus a fi implementat pe teritoriul județelor Cluj, Alba și Mureș, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;

- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ PĂCALĂ BRIGITTE MONICA Saschiz a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru „Pensiune agroturistică CASA SĂSEASCĂ”, pe amplasamentul din loc.
Saschiz, nr. 407-408, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ HARPA LAURA MARIA Bistra Mureșului a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru „Pensiune agroturistică”, pe amplasamentul din com. Deda, sat
Bistra Mureșului, nr. 76, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ GALACI ROZALIA OLGA Breaza a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru „Pensiune agroturistică”, pe amplasamentul din loc. Breaza, str. Principală,
nr. 35/A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. MONTAJ&ROOF S.R.L. Budiu Mic a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice”, pe amplasamentul
din com. Crăciunești, sat Budiu Mic, nr. 2A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare;
- S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A. Reghin a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 3 din
07.01.2010 revizuită la 10.05.2013 emisă pentru activitățile „Tăierea și rindeluirea lemnului; fabricarea
altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; fabricarea ambalajelor din lemn”, pe
amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbuș, nr. 37, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de
mediu fără program de conformare;
- S.C. NIDA ECO S.R.L. Reghin a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 264 din 01.08.2012
revizuită la 09.04.2014 și 24.06.2015 emisă pentru activitățile „Colectarea deșeurilor nepericuloase,
colectarea deșeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerț cu ridicata al
deșeurilor și resturilor, transporturi rutiere de mărfuri”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str.
Gheorghe Doja, nr. 23, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
- SELGROS CASH&CARRY S.R.L. Brașov a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 289 din
15.12.2011 emisă pentru „Centru comercial”, pe amplasamentul din loc. Ernei, nr. 591, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. TOP ELECTRO S.R.L. Sîngeorgiu de Mureș a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu emisă
pentru activitatea „Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice”, pe amplasamentul din loc.
Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 1107, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de
mediu fără program de conformare;
- S.C. JOLANKA FOREST S.R.L. Porumbeni a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 33 din
01.04.2015 emisă pentru activitatea “Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier de
pe raza judeţului Mureş, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
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- S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L. Vidrasău a solicitat emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu
pentru Colectare deşeuri nepericuloase, periculoase, Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase de
tipul DEEE, Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, Demontarea ( dezasamblarea) maşinilor
şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cu excepţia vehiculelor scoase din
uz), Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor,
Activități și servicii de decontaminare, Transport rutier de mărfuri (deșeuri periculoase),
activităţi încadrate în Anexa nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,
- punctul 5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe
zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:
b) tratare fizico-chimică;
c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi
prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;
- punctul 5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4
înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste
50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea
colectării , în loc. Vidrasău, str. Oros nr. 1 / A, se va definitiva proiectul de autorizaţie integrată de mediu.
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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