Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 5721/10.09.2015

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 SIGHIȘOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEȘTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@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. AMG ESTATES S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 304, fax 0265217822
2. PREGHICI ALEXANDRU, Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 120, tel. 0758106562
3. OBREJA RĂZVAN, Tîrgu-Mureș, Aleea Carpați, nr. 39/23, tel. 0742084293
4. COLCERIU CAROLINA, Sighișoara, str. Ecaterina Varga, nr. 23B/1, tel. 0742164960
5. S.C. COFIT CONSTRUCT S.R.L., Tîrnăveni, str. Avram Iancu, nr. 176(C20), tel. 0788322106
6. S.C. MARK BUGS PRODUCTION S.R.L., București, sector 1, str. GH.Ionescu Sisești, nr. 236A/102
7. Î.I. BEJAN AURELIA, Cloașterf, nr. 84, tel. 0728382880
8. Î.I. SCHAASER I. IOHANN, Saschiz, nr. 327, tel. 0742639722
9. S.C. ZEB PROD S.R.L., Mătrici, nr. 3, e-mail – kataisandor@yahoo.com
10. S.C. TRANSANIXTER S.R.L., Găiești, nr. 123, e-mail – transanixter@yahoo.com
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
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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
15.09.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- S.C. AMG ESTATES S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Salon auto, atelier întreținere și reparații”, pe amplasamentul din loc.
Cristești, str. Principală, nr. 800/H, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- PREGHICI ALEXANDRU Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de
Detaliu, care creează cadrul pentru “Construire casă de locuit”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș,
str. Ceangăilor, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- OBREJA RĂZVAN Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de
Detaliu, care creează cadrul pentru “Construire casă de locuit”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș,
str. Ceangăilor, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- COLCERIU CAROLINA Sighișoara a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Recompartimentare, modificare fațadă posterioară, mansardare, schimbare de destinație din
locuință în pensiune și montare de firmă”, pe amplasamentul din loc. Sighișoara, str. Ecaterina Varga, nr.
23B/1, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. COFIT CONSTRUCT S.R.L. Tîrnăveni a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Renovare fațade și împrejmuire restaurant CRAMA, amenajări și compartimentare interioară
nestructurală restaurant, amenajare terasă, extindere restaurant CRAMA”, pe amplasamentul din loc.
Tîrnăveni, str. Lt. Vasile Milea, nr. 2, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. MARK BUGS PRODUCTION S.R.L. București a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, pe amplasamentul din loc. Corunca, str. Florilor,
nr. 446, imobil C2, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ BEJAN AURELIA Cloașterf a solicitat emiterea Autorizaţiei de
mediu pentru activitatea „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, pe
amplasamentul din com. Saschiz, sat Cloașterf, nr. 84, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu fără program de conformare;
- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SCHAASER I. IOHANN Saschiz a solicitat emiterea Autorizaţiei
de mediu pentru activitatea „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, pe
amplasamentul din loc. Saschiz, nr. 327, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare;
- S.C. ZEB PROD S.R.L. Mătrici a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 51 din 03.02.2012 pentru
activitatea „Exploatarea forestieră”, pe amplasamente situate în fondul forestier de pe teritoriul județului
Mureș, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. TRANSANIXTER S.R.L. Găiești a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 23 din 25.02.2015
pentru activitatea „Exploatarea forestieră”, pe amplasamente situate în fondul forestier de pe teritoriul
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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