Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 7885/11.12.2015

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 JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII – e-mail – ijc.mures@isc-web.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”– dispecerat@isumures.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 SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEȘTI – e-mail – ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CHIHERU DE JOS - e-mail – chiheru@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOLOVASTRU - e-mail – solovastru@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. COMUNA GĂNEȘTI, Gănești, str. Principală, nr. 548, e-mail - ganesti@cjmures.ro
2. KERESZTESI OLIMPIA, Sîntana de Mureș, str. Principală, nr. 660, tel. 0754806817
3. TOTH IMRE, Sîncraiu de Mureș, str. Răsăritului, nr. 37, tel. 0744644033
4. S.C. SOVEX S.R.L., Sovata, str. Gera, nr. 32, tel. 0745603215
5. DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ, Tîrgu-Mureș, str. G.Enescu, nr. 6, e-mail – office@mures.rosilva.ro
6. S.C. OVIRAM S.R.L., Reghin, str. Cerbului, nr. 47, e-mail – office@hotelmarion.ro
7. S.C. NIRAJ ENERGY S.R.L., Aleșd, str. Pârâului, nr. 17, jud. Bihor,
e-mail – daniel.gabor@gebr-haider.ro
8. S.C. ECARISAJMURES S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Lăpușna, nr. 6, tel. 0722204554
9. S.C. FOREST PRAGMATIC S.R.L., Anieș, str. Principală, nr. 172/B, jud. Bistrița-Năsăud
10. S.C. OPREA AVI-COM S.R.L., Crăiești, str. Dealul Viilor, nr. 5, fax 0265328210

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREȘ
Str. Podeni, nr. 10, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș, Cod 540253
E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265314984, 0365404925; Fax 0265314985

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
15.12.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- COMUNA GĂNEȘTI a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General
şi Regulament Local de Urbanism aferent comunei Gănești, cu satele aparținătoare Gănești, Seuca,
Păucișoara, Subpădure, se va analiza calitatea Raportului de Mediu și a Studiului de evaluare adecvată şi se
va decide emiterea avizului de mediu;
- KERESZTESI OLIMPIA Sîntana de Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Parcelare pentru construire case unifamiliale”, pe amplasamentul din
loc. Sîntana de Mureș, str. Morii – Florilor, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului;

- TOTH IMRE Sîncraiu de Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
casă de vacanță din lemn”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Stejerișului, f.nr., se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
- S.C. SOVEX S.R.L. Sovata a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Etapa I demolare
chioșc, etapa a II-a construire chioșc”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Bradului, nr. 37, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Drum auto forestier Tisieu-Georâta”, pe amplasamentul din extravilanul com. Ibănești, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. OVIRAM S.R.L. Reghin a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile „Hotel și
restaurant”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Cerbului, nr. 47, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. NIRAJ ENERGY S.R.L. Aleșd a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Producția de energie electrică”, pe amplasamentul din loc. Chiheru de Jos, f.nr., se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. ECARISAJMURES S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Colectarea deșeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Lăpușna, nr. 6, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. FOREST PRAGMATIC S.R.L. Anieș a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu emisă pentru
activitatea „Exploatare forestieră”, pe amplasamente situate și în județul Mureș, 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 emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru
“Fermă pentru creșterea puilor de carne”, activitate încadrată în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013
privind emisiile industriale, punctul 6.6.a. „Instalație pentru creșterea intensivă a păsărilor, având
capacitatea mai mare de 40.000 de locuri”, pe amplasamentul din com. Solovăstru, sat Jabenița, nr. 379A,
se va parcurge etapa de analiză detaliată a documentelor de susținere a solicitării autorizaţiei integrate 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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