Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 3828/18.06.2015

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 REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail- sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA ACĂŢARI – e-mail- acatari@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNGEORGIU DE MUREŞ – e-mail-singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail-gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail-saschiz@cjmures.ro
PRIMĂRIA GURGHIU – e-mail-gurghiu@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. MAGNATECH S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Cutezanței, nr. 12, ap. 4
2.C.N.A.D.N.R. S.A. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, loc. Braşov, str.
Mihail Kogălniceanu nr.13, bl.C2, sc.1, e-mail:civilproiect@yahoo.com, poduri.bv@andnet.ro
3. S.C. AZOMUREŞ S.A. loc. Tg.Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 300, fax: 0265253627
4. S.C. INTERNAŢIONAL HEALTHCARE SYSTEMS S.A. loc. Bucureşti, str. N.Titulescu nr. 3,
tel. 0744 639 228, e-mail: andrei_stancu@sofmedica.eu
5. S.C. ARNOCOM FARM S.R.L. loc. Sântana de Mureş, str. Voinicenilor nr. 194 B, tel. 0740057112,
e-mail: tiberiucoita@yahoo.com
6. S.C. IMAGE MARKETING@CONSULTING S.R.L. loc. Periş nr. 174, e-mail: bartis_ibi@yahoo.com,
tel. 0745 004452
7. S.C. DARINA COM S.R.L. loc.Tg.Mureş, str. Livezeni, nr. 3, tel. 0744690095
8. S.C. TUDINEL S.R.L. loc. Caşva, nr.164, com. Gurghiu, tel. 0743523434
9. S.C. INFOREG S.R.L. loc. Sovata, str. Petofi Sandor, bl.C2(Z5), ap.3, tel. 0745614606
10. S.C. ADIŞOR S.R.L. loc. Cloaşterf, nr. 98, com. Saschiz, tel. 0758505764
11. S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A., Reghin, str. Ierbuş, nr. 37, fax 0265511481

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREȘ
Str. Podeni, nr. 10, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș, Cod 540253
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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 Ordinului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii
de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale 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 în data de
23.06.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- S.C. MAGNATECH S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Construire hală de producție mase plastice, spații depozitare și
birouri”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Dealului, nr. 10, se va analiza necesitatea evaluării
printr-un raport de mediu;
- C.N.A.D.N.R. S.A. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a solicitat emiterea Acordului de
mediu pentru proiectul „Amenajare intersecţie DN 13 cu DJ 151D la Acăţari, jud. Mureş” pe
amplasamentul din loc. Acăţari, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. AZOMUREŞ S.A. Tg.Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
instalaţie de reducere a emisiilor evacuate la coşul comun-NPK” pe amplasamentul din loc. Tg.Mureş,
str. Gh.Doja, nr. 300, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. INTERNAŢIONAL HEALTHCARE SYSTEMS S.A. Bucureşti a solicitat emiterea Autorizaţiei
de mediu pentru activitatea „Activităţi de asistenţă spitalicească” pe amplasamentul din loc. Tg.Mureş,
B-dul Pandurilor, nr. 50, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
- SC ARNOCOM FARM S.R.L. Sântana de Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Activităţi auxiliare pentru producţie vegetală, Comerţ cu ridicata al produselor chimice,
Depozitări” pe amplasamentul din loc. Sângeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107 (4A), se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. IMAGE MARKETING@CONSULTING S.R.L. loc. Periş a solicitat emiterea Autorizaţiei de
mediu pentru activitatea „Alte activităţi de editare” pe amplasamentul din loc. Periş, nr. 174, com.
Gorneşti, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. DARINA COM S.R.L. a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile „Restaurant;
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare” pe amplasamentul din loc. Ungheni, str. Principală, nr. 261/B, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. DARINA COM S.R.L. a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Restaurant”
pe amplasamentul din loc. Tg.Mureş, str. Braşovului, nr. 2, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei
de mediu fără program de conformare;
- S.C. TUDINEL S.R.L. Caşva a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Exploatări
forestiere” pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza judeţului Mureş, se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. INFOREG S.R.L. 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;
- S.C. ADIŞOR S.R.L. Cloaşterf a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 23 din 23.01.2012 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;
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- S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A. Reghin a solicitat actualizarea Autorizaţiei integrate de mediu nr.
MS1/02.09.2013 revizuită la 11.04.2014 emisă pentru “Fabrica de PAL”, activitate încadrată în Anexa nr.
1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 1.1. “Arderea combustibililor în instalaţii cu o
putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW” şi punctul 6.1. “Producerea în instalaţii
industriale de: (c) unul sau mai multe din următoarele tipuri de panouri pe bază de lemn: panouri din aşchii
de lemn numite „OSB” (oriented strand board), plăci aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate
de producţie mai mare de 600 m3 pe zi”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbuş, nr. 37, se va parcurge
etapa de analiză detaliată a documentaţiei depuse.
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

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

