Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 5238/30.06.2017
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 TÎRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÎNTÎNELE – e-mail - fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA ACĂŢARI – e-mail - acatari@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail - ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail - ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA GĂNEŞTI – e-mail - ganesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail - reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALUNIŞ – e-mail - alunis@cjmures.ro
PRIMĂRIA DEDA – e-mail - deda@cjmures.ro
PRIMĂRIA IDECIU DE JOS – e-mail - ideciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA RUŞII MUNŢI – e-mail - rusiimunti@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEŞTI – e-mail - ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUREŞ – e-mail - sincraims@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUPLAC – e-mail - suplac@cjmures.ro
PRIMĂRIA ZAU DE CÎMPIE – e-mail – zaudecimpie@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail - sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail - gornesti@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) – 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. KISS DOMOKOS Tîrgu Mureş
2. DAN SIMION SORIN Tîrgu Mureş
3. SC LITTLEPIG AGRO SRL Fîntînele
4. MAIER ZSOLT Acăţari
5. SC TEREOS ROMANIA SA Luduş
6. SC OSCAR DOWNSTREAM SRL Măgurele
7. SC H AUTOSERVICE & TRANSPORT SRL Găneşti
8. SC BAICONS IMPEX SRL pentru Sucursala Regionala C.F. BRAŞOV
9. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ
10. SC ASTOR COM SRL Tîrgu Mureş
11. SZOCS SANDOR ZSOLT Î.I. Idrifaia
12. SC VD MEIJDEAN AGROACTIV SRL Bărboşi
13. SC POP & MARTINA HOLZSCHNITZEREI SRL Tîrgu Mureş
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14. SC STEEL SRL Sighişoara
15. SC FEROFLOR SRL Sighişoara
16. SC DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ SRL Tîrgu Mureş
17. SC COMPANIA AQUASERV SA Tîrgu Mureş
18. SC TRANSANIXTER SRL Găieşti
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 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 04.07.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KISS DOMOKOS Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează
cadrul pentru “Lotizare teren pentru construire case de locuit”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Szotyori Jozsef, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului;
DAN SIMION SORIN Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează
cadrul pentru “Stabilire reglementări pentru construirea a 14 case de locuit unifamiliale, pe parcelar existent”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului;
SC LITTLEPIG AGRO SRL Fîntînele a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Stabilire zonă funcţională pentru construire fermă de scroafe”, pe amplasamentul din loc.
Fîntînele, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului;
MAIER ZSOLT Acăţari a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire spălătorie auto”, pe
amplasamentul din loc. Acăţari, nr. 23, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC TEREOS ROMANIA SA Luduş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Conductă preluare
apă”, pe amplasamentul din loc. Luduş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC OSCAR DOWNSTREAM SRL Măgurele a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare
staţie mobilă de distribuţie carburanţi”, pe amplasamentul din loc. Recea, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC H AUTOSERVICE & TRANSPORT SRL Găneşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Schimbare de destinaţie din garaj – corp C2 în atelier de dezmembrare, întreţinere şi reparare a
autovehiculelor”, pe amplasamentul din loc. Găneşti, str. Principală, nr. 809, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC BAICONS IMPEX SRL pentru Sucursala Regionala C.F. BRAŞOV a solicitat emiterea Acordului de mediu
pentru proiectul „Înlocuire instalaţie SBW din staţia Aluniş cu o instalaţie de centralizare electrodinamică CEDTIP CR2 şi instalaţie BLA Deda-Aluniş Mureş-Reghin”, pe amplasamentul din loc. Reghin şi com. Aluniş, Deda,
Ideciu de Jos şi Ruşii Munţi, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Drum forestier
Meşteriţa”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Ibăneşti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC ASTOR COM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare produse
de balastieră şi refacerea terenului”, pe amplasamentul din loc extravilanul loc. Nazna, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC ASTOR COM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Extracţia
agregatelor minerale” pe amplasamentul din extravilanul loc. Ideciu de Jos, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SZOCS SANDOR ZSOLT Î.I. Idrifaia a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, colectarea deşeurilor nepericuloase” pe
amplasamentul din com. Suplac, sat Idrifaia, nr. 49, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC VD MEIJDEAN AGROACTIV SRL Bărboşi a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Creşterea bovinelor de lapte” pe amplasamentul din com. Zau de Cîmpie, sat Bărboşi, nr. 1, se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu.
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SC POP & MARTINA HOLZSCHNITZEREI SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea “Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale
împletite” pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Vulturilor, nr. 26, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC STEEL SRL Sighişoara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Fabricarea de construcţii
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de furnire şi
panouri din lemn” pe amplasamentul din loc. Sighişoara, cartier Venchi, nr. 4, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC FEROFLOR SRL Sighişoara a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 98 din 10.05.2013 emisă pentru
activităţile “Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate” pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Ana Ipătescu,
f.nr., se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ SRL Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 68 din
24.06.2015 emisă pentru activitatea “Extracţia agregatelor minerale” pe amplasamentul din extravilanul loc. Periş, se
va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC COMPANIA AQUASERV SA Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 226 din 23.06.2009
pentru “Sistemul de alimentare cu apă” a UAT-urilor Ernei, Crăieşti, Band, Mădăraş, Corunca (jud. Mureş) şi Slivaşu
de Cîmpie şi Urmeniş (jud. Bistriţa Năsăud), se va analiza solicitarea de revizuirea autorizaţiei de mediu.
SC TRANSANIXTER SRL Găieşti a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 23 din 25.02.2015 pentru activitatea
“Exploatare forestieră”, desfăşurată în parchete de pe raza jud. 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
ŞEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI
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