Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 7908/29.09.2017
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 JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII – 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 ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MUREŞ - OLTUL SUPERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE MUREŞ – e-mail – mures@anif.ro
PRIMĂRIA GREBENIŞU DE CÎMPIE – e-mail – grebenisu@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEŞTI – e-mail – ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHEORGHE DOJA – e-mail – ghdoja@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÎMPIE – e-mail – ceuasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGER – e-mail – singer@cjmures.ro
PRIMĂRIA MĂGHERANI – e-mail – magherani@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLA– e-mail – bala@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SĂRMAŞU – e-mail – sarmasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHINDARI – e-mail – ghindari@cjmures.ro
PRIMĂRIA SG DE PĂDURE – e-mail – sgpadure@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e-mail – iernut@cjmures.ro
- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică BălăuşeriSovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor –
Valea Nirajului, ROSCI 0384 Râul Târnava Mică, ROSCI 0368 Râul Mureş între Deda şi Reghin) – e-mail –
office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro

1. COMUNA GREBENIŞU DE CÎMPIE
2. COMUNA IBĂNEŞTI
3. COMUNA GHEORGHE DOJA
4. MARTA CLAUDIU Tîrgu Mureş
5. KADAR MARGIT Luduş
6. SC RG ELECTRIC SRL Tîrgu Mureş
7. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE SA prin SC MONTREPCOM SRL Tîrgu Mureş
8. COMUNA SÎNGER
9. COMUNA MĂGHERANI
10. COMUNA BĂLA
11. COMUNA CEUAŞU DE CÎMPIE
12. ORAŞUL UNGHENI
13. SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tîrgu Mureş
14. SC EVORA CENTER SRL Reghin
15. SC LION VICTORIA SRL Corunca
16. SC LIVIU PANTRANS SRL Cristeşti
17. SC SERVICII TEHNICE COMUNALE SA Sovata

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

18. SPITALUL ORĂŞENESC SG. DE PĂDURE
19. SC AGRO ROM IMPEX SRL Tîrgu Mureş
20. SC SILVAUR IMPEX SRL Iernut
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 MMP nr. 19/2010
pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, 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 03.10.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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-

COMUNA GREBENIŞU DE CÎMPIE a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi
Regulament Local de Urbanism aferent, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
COMUNA IBĂNEŞTI a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi Regulament Local de
Urbanism aferent, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
COMUNA GHEORGHE DOJA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi Regulament
Local de Urbanism aferent, se va analiza calitatea raportului de mediu și se va lua decizia de emitere a avizului de
mediu;
MARTA CLAUDIU Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează
cadrul pentru “Reglementarea incintei prin schimbarea destinaţiei corpurilor C1 şi C2 din ateliere, birouri şi
garaje în hotel şi restaurant cu terasă acoperită prin reamenajarea, extinderea şi etajarea acestora”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Regele Ferdinand, nr. 4-6, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
KADAR MARGIT Luduş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul
pentru “Introducere teren în intravilan, stabilire zonă funcţională şi RLU”, pe amplasamentul din loc. Luduş,
Roşiori, str. Principală, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
SC RG ELECTRIC SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reamenajare,
consolidare și etajare corp C9 pentru atelier electric și birouri, reamenajare și consolidare corp C3 pentru
magazie, împrejmuire la stradă și racord utilități”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Mureșeni, nr. 50, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
E.ON GAZ DISTRIBUŢIE SA prin SC MONTREPCOM SRL Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Deciziei etapei de
încadrare nr. 2238 din 02.06.2015 revizuită la 11.08.2017 emisă pentru proiectul „Înlocuire conducte şi branşamente
gaze naturale presiune medie, reîntregiri instalaţii de utilizare, între localităţile Pusta şi Ceuaşu de Cîmpie.
Etapa III-între SRS Săbed şi SRS –urile Cîmpeniţa, Herghelia, Ceuaşu de Cîmpie”, pe amplasamentul din com.
Ceuaşu de Cîmpie, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COMUNA SÎNGER a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri comunale şi
străzi interioare în comuna Sînger”, pe amplasamentul din loc. Cipăieni şi Pripoare, se va parcurge etapa de încadrare
a proiectului;
COMUNA MĂGHERANI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum comunal
DC32 Măgherani-Şilea Nirajului”, pe amplasamentul din loc. Măgherani şi Şilea Nirajului, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
COMUNA BĂLA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de
drumuri – DC 149, DC 152 şi străzi interioare în comuna Băla”, pe amplasamentul din loc. Băla şi Ercea, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COMUNA CEUAŞU DE CÎMPIE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere reţea de
alimentare cu apă a localităţilor Herghelia, Culpiu şi Bozed, comuna Ceuaşu de Cîmpie”, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
ORAŞUL UNGHENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere apă potabilă în localitatea
Şăuşa”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Montare
compresor de grup la grupul de sonde 204 Sărmăşel”, pe amplasamentul din loc. Sărmăşel, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
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SC EVORA CENTER SRL Reghin a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hale de
producţie”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Carpaţi, nr. 3, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

-

SC LION VICTORIA SRL Corunca a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Pandurilor, nr. 108A, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
SC LIVIU PANTRANS SRL Cristeşti a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Extracţia
pietrişului şi a nisipului”, pe amplasamentul din loc. Gheorghe Doja, fnr., se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu;
SC SERVICII TEHNICE COMUNALE SA Sovata a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Sistemul de
alimentare cu apă potabilă, sistemul de canalizare şi staţie de epurare al comunei Ghindari”, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
SPITALUL ORĂŞENESC SG. DE PĂDURE a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Activităţi de
asistenţă spitalicească şi sanatorială”, pe amplasamentul din loc. Sg. de Pădure, Piaţa Rhedey, nr. 9, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
SC AGRO ROM IMPEX SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Comerţ cu
ridicata al produselor chimice, Transport rutier de mărfuri”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Gheorghe Doja, nr. 227A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
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SC SILVAUR IMPEX SRL Iernut a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru “Ferma de creştere şi
îngrăşare porci”, activitate încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, punctul 6.6 „Creşterea intensivă a
păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg),
c) 750 de locuri pentru scroafe„ pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Cîmpului, nr. 2, se va definitiva proiectul de
autorizaţie integrată de mediu.

Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU

ŞEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI
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