Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 4932/06.08.2015

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 UNGHENI – e-mail - ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEȘTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNCRAIU DE MUREȘ - e-mail – sincrai@cjmures.ro
PRIMĂRIA PETELEA – e-mail – petelea@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. NAUT ALEXANDRU MARIAN, Albești, str. Gării, nr. 71, tel. 0744783127
2. MOLDOVAN VALERIA-VIORICA, Cetatea de Baltă, str. Poștei, nr. 2, tel. 0728064351
3. MATEI FLAVIUS, Tîrgu-Mureș, str. Viitorului, nr. 26/2, tel. 0745517093
4. MATEI ILIE, Tîrgu-Mureș, Pasaj Palas, nr. 8, tel. 0745517093
5. COMUNA TĂURENI, Tăureni, str. Principală, nr. 256
6. S.C. ALCOVIX BUSINESS S.R.L.-D, Tîrgu-Mureș, str. Progresului, nr. 3, tel. 0747128774
7. S.C. LIVIU PANTRANS S.R.L., Cristești, str. Combinatului, nr. 12, e-mail – liviupantrans@yahoo.com
8. S.C. COMOSERV S.R.L., Onești, str. Industriilor, nr. 1, jud. Bacău, e-mail – er.pop@comoserv.ro
9. S.C. SISTEM DE COLECTARE SLC MUREȘ S.R.L., Sâncraiu de Mureș, str. Mureșului, nr. 135A,
tel. 0756026916
10. S.C. AMBISCO S.R.L., Reghin, str. Pandurilor, nr. 115/C, tel. 0727090900
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,
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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
11.08.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- 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;
- MOLDOVAN VALERIA-VIORICA Cetatea de Baltă a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic de Detaliu, care creează cadrul pentru “Construire locuință unifamilială și garaj, realizare
gard spre stradă”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Constandin Hagi Stoian, f.nr., se va analiza
necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- MATEI FLAVIUS Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu,
care creează cadrul pentru “Stabilire reglementări urbanistice – construire casă de locuit”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Ceangăilor, nr. 5, se va analiza necesitatea evaluării printr-un
raport de mediu;
- MATEI ILIE Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu, care
creează cadrul pentru “Stabilire reglementări urbanistice – construire casă de locuit”, pe amplasamentul
din loc. Tîrgu-Mureș, str. Ceangăilor, f.nr., 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. ALCOVIX BUSINESS S.R.L.-D Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Amplasarea unei construcții cu caracter provizoriu respectiv un cort de evenimente, pe o
perioadă de 2 ani”, pe amplasamentul din loc. Ernei, 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;
- 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. SISTEM DE COLECTARE SLC MUREȘ S.R.L. Sâncraiu de Mureș a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru activitățile „Colectarea deșeurilor nepericuloase și colectarea deșeurilor
periculoase” pe amplasamentul din loc. Sâncraiu de Mureș, str. Mureșului, nr. 135A, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. AMBISCO S.R.L. Reghin a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Creșterea
bovinelor de lapte – ferma 6 Mocear” pe amplasamentul din loc. Petelea, nr. 780, se va analiza solicitarea
de emitere 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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