Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 6410/08.10.2015

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 TÂRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmues.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA MIERCUREA NIRAJULUI – e-mail – mniraj@cjmures.ro
PRIMĂRIA COROISÎNMARTIN – e-mail – coroisinmartin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREȘ - e-mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ - e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA – e-mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEȘTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA DANEȘ – e-mail – danes@cjmures.ro
PRIMĂRIA GĂLEȘTI – e-mail – galesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHINDARI – e-mail – ghindari@cjmures.ro
PRIMĂRIA BATOȘ - e-mail – batos@cjmures.ro
PRIMĂRIA BOGATA – e-mail – bogata@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÎNTÎNELE – e-mail – fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA ȘINCAI – e-mail – sincai@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. MICLAUS VASILE, Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 10, ap. 20 tel. 0788322106
2. IVAN PETRU ALEXANDRU, Daneș, str. Principală, nr. 43, tel. 0742164960
3. S.C. ANIFLORA S.R.L., Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14tel. 0746875620
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4. COMUNA BATOȘ, Batoș, nr. 302, e-mail – batos@cjmures.ro
5. ORAȘUL IERNUT, Iernut, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9, e-mail – iernut@cjmures.ro
6. MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, Sighișoara, P-ța Muzeului, nr. 7, e-mail – sighisoara@cjmures.ro
7. S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 14-18,
tel. 0723311104
8. S.C. STRABAG S.R.L., București, sector 5, Calea 13 Septembrie , nr. 90/14,
e-mail – dumitru.teodorescu@strabag.com
9. S.C. MONTREPCOM S.R.L., Tîrgu-Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 131/1, tel. 0735355636
10. S.C. CAPIDAVA PRODCOM S.R.L., Tîrgu-Mureș, P-ța Trandafirilor, nr. 43, tel. 0746224630
11. S.C. MONTAJ&ROOF S.R.L., Budiu Mic, nr. 2A, e-mail – montajgabi@yahoo.com
12. Î.I. BARTA IOANA, Bogata, nr. 292, e-mail - laci_barta@yahoo.com
13. S.C. GRAVAR PROTECT S.R.L., nr. 265, tel. 0743171346 Dedrad
14. S.C. BODMOB IMPEX S.R.L., Sovata, str. Vînătorilor, nr. 12B, tel. 0744645496
15. S.C. GAMEX S.R.L., Livezeni, nr. 10/A
16. S.C. TOP ELECTRO S.R.L. Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 1107,e-mail–topel@topelectro.ro
17. S.C. OPREA AVI COM S.R.L., Crăiești,str. Dealul Viilor, nr. 5, fax 0265328210

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
13.10.2015, ora 10.

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- 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;
- IVAN PETRU ALEXANDRU Daneș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal,
care creează cadrul pentru “Înființare atelier auto”, pe amplasamentul din loc. Daneș, DN13, f.nr., se va
analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- S.C. ANIFLORA S.R.L. Târnăveni a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal,
care creează cadrul pentru “Construire atelier I.T.P., reparații auto și Garden Center”, pe
amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Rampei, nr. 16, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de
mediu;
- COMUNA BATOȘ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere alimentare cu
apă în localitatea Uila, comuna Batoș”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- ORAȘUL IERNUT a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi în
orașul Iernut”, pe amplasmentul din loc. Iernut, străzile Petofi Sandor, Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu,
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Mircea Vodă, Vlad Țepeș, Petru Maior, Unirii, Gheorghe Barițiu, Romană, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
- MUNICIPIUL SIGHIȘOARA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări
tehnico-edilitare – blocuri de locuințe pentru tineret P+2+M, str. Panseluțelor, etapa II, Sighișoara”, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. Cluj-Napoca a solicitat emiterea Acordului
de mediu pentru proiectul „Amplasare sistem de distribuție GPL tip SKID, gard de protecție și
copertină”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Praidului, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
- S.C. STRABAG S.R.L. București a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Organizare
de șantier”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Ungheni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. MONTREPCOM S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, reîntregiri instalații de utilizare”,
pe amplasamentul din com. Breaza, satele Breaza și Filpișu Mic, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
- S.C. MONTREPCOM S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, reîntregiri instalații de utilizare”,
pe amplasamentul din loc. Dumitreștii, Adrianu Mic și Adrianu Mare se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
- S.C. MONTREPCOM S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, reîntregiri instalații de utilizare”,
pe amplasamentul din loc. Sălcud, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. MONTREPCOM S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă și branșamente gaze naturale presiune redusă, reîntregiri instalații de utilizare”,
pe amplasamentul din loc. Șoimuș, com. Coroisînmartin, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. CAPIDAVA PRODCOM S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr.
7692/15.11.2011 emisă pentru proiectul „Înființare fermă de acvacultură”, pe amplasamentul din loc.
Ghindari, nr. 136, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- 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;
- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ BARTA IOANA Bogata a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu
pentru „Pensiune agroturistică”, pe amplasamentul din loc. Bogata, nr. 292, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. GRAVAR PROTECT S.R.L. Dedrad a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe amplasamentul din com. Batoș, sat Dedrad, nr. 265, se
va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. BODMOB IMPEX S.R.L. Sovata a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile
„Tăierea și rindeluirea lemnului, fabricarea mobilei”, pe amplasamentul din loc. Fîntînele, str. Principală,
nr. 138/A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. GAMEX S.R.L. Livezeni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Fabricarea
jocurilor și jucăriilor”, pe amplasamentul din loc. Livezeni, nr. 10/A, se va analiza solicitarea de emitere 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;
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- S.C. OPREA AVI COM S.R.L. Crăiești a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu emisă pentru
activitatea „Fermă avicolă de reproducție pui”, pe amplasamentul din loc. Șincai, nr. 253, 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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