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CĂTRE,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - e-mail – prefect@prefectura.mures.ro, ioan.iacob@prefectura.mures.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-MUREŞ – e-mail –primaria@tirgumures.ro
PRIMĂRIA STÂNCENI – stinceni@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail – gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail- sovata@cjmures.ro
- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019
Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului – e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro
- 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. NOVUM OMEGA S.R.L. loc. Bucureşti, str. Dr. Burghelea nr.16/1, tel. 0728 108798
2. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, loc. Tg.Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, e-mail: cjmures@cjmures.ro
3. S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L. loc. Gorneşti , str. Principală nr. 206 / A,
e-mail: bartis_levente@multiprod-impex.ro
4. MEGYESI CSABA, loc. Topliţa, str. N. Bălcescu bl.A, sc.6, ap.13, jud. Harghita, tel. 0729 241966
5. HAICAN SORINA CAROLINA, loc. Sovata str.Vânătorilor nr. 101/G, tel. 0753 337206
6. S.C. INTERNAŢIONAL HEALTHCARE SYSTEMS S.A. loc. Bucureşti, str. N.Titulescu nr. 3,
tel. 0744 639 228, e-mail: andrei_stancu@sofmedica.eu
7. S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, Suc. Stânceni, sat Ciobotani, str. Principală
nr. 85 / A, tel. 0265 719897; e-mail: resources@romaqua.ro
8. S.C. BIO-EEL S.R.L. loc. Tg.Mureş, str. Bega nr.4, fax: 0265 250075
9. S.C. INFOREG S.R.L. loc. Sovata, str. Petofi Sandor bl.C2(Z5), ap.3, tel. 0745 614606
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. 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 Comisiei de Analiză Tehnică ce va
avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 16.06.2015, ora 10.

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

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- S.C. NOVUM OMEGA S.R.L. loc. Bucureşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire galerie cu spaţii comerciale, amplasare panouri firme pe faţade, amenajări şi reţele
exterioare, branşamente şi racorduri la utilităţi, realizare racord rutier la drumul public, organizare
de şantier” pe amplasamentul din loc. Tg.Mureş, str. Gh.Doja nr. 62, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
- S.C. NOVUM OMEGA S.R.L. loc. Bucureşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire supermarket LIDL, amenajare acces, branşamente, împrejmuire, amplasare totem şi
panouri publicitare, amenajări exterioare, organizare şantier” pe amplasamentul din loc. Tg.Mureş, str.
Gh.Doja nr. 62, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ Tg.Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Refacere podeţ pe DJ 151 B Ungheni-Căpâlna de Sus-Bahnea- limita jud. Sibiu km 0+695, judeţul
Mureş” pe amplasamentul loc. Ungheni- extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
-S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L. loc. Gorneşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Deschidere balastieră în terasa râului Mureş şi extravilanul loc. Periş” pe amplasamentul din loc. Periş
extravilan, com. Gorneşti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- MEGYESI CSABA loc. Topliţa, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
casă de locuit” pe amplasamentul din loc. Stânceni f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- HAICAN SORINA CAROLINA Sovata a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire terasă acoperită din lemn” pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Câpeţi f.nr., se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. INTERNAŢIONAL HEALTHCARE SYSTEMS S.A. loc. Bucureşti a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Activităţi de asistenţă spitalicească” pe amplasamentul din loc.
Tg.Mureş, Bdul Pandurilor nr. 50, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program
de conformare;
- S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Borsec, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Alte activităţi extractive” pe amplasamentul din loc. Ciobotani, str. Principală nr. 85/A, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. BIO-EEL S.R.L. loc. Tg.Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 371 din 04.12.2013
emisă pentru activitatea “Fabrica de medicamente”, pe amplasamentul din loc. Tg.Mureş, str. Bega nr.4, se
va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
- S.C. INFOREG S.R.L. loc. Sovata a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 270 din 23.11.2011
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.
Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.
Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU

SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI

INTOCMIT,
consilier Marcela TUDOR
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