Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 769/03.02.2017

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 CORUNCA – e-mail - corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA SĂRMAŞU – e-mail - sarmasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail - gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA LIVEZENI – e-mail - livezeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA AŢINTIŞ – e-mail - atintis@cjmures.ro
PRIMĂRIA OGRA – e-mail - ogra@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail - sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail - reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA BAND – e-mail – band@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

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
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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
07.02.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VINTILA IONEL IOAN Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Stabilire reglementări pentru modernizare, extindere şi schimbare parţială de destinaţie”,
pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 157, se va analiza necesitatea evaluării printr-un
raport de mediu;
ŞTEFAN EUGEN Corunca a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul
pentru “Locuinţe individuale şi colective mici, comerţ şi prestări servicii”, pe amplasamentul din loc. Corunca, f.nr.,
se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
HEGYI ZOLTAN Sărmaşu a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul
pentru “Conversie funcţională din UTR LFCm în UTR UID pentru construire magazin de prezentare şi depozit”,
pe amplasamentul din loc. Sărmaşu, str. Republicii, nr. 167, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de
mediu;
FIKO ISTVAN Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul
pentru “Reconversie funcţională teren din UTR L1 în UTR CM3”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Secuilor Martiri, nr. 1, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
SC MULTI PROD IMPEX SRL Gorneşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Deschidere
balastieră în terasa râului Mureş”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Periş, com. Gorneşti, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
SC ROMMETAL ENGINEERING SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Extindere hală de producţie cu pod rulant”, pe amplasamentul din loc. Livezeni, nr. 278, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC LAS PROM SRL pentru E.ON DISTRIBUŢIE ROMANIA SA Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de
mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă de distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, pe
amplasamentul din com. Aţintiş, sat Istihaza, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC LAS PROM SRL pentru E.ON DISTRIBUŢIE ROMANIA SA Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de
mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă de distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, pe
amplasamentul din com. Aţintiş, sat Cecălaca, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC LAS PROM SRL pentru E.ON DISTRIBUŢIE ROMANIA SA Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de
mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă de distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune medie, redusă şi
joasă”, pe amplasamentul din loc. Ogra, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC RUXEL SRL Rîmnicu Vîlcea a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reductoare LEA joasă
tensiune securizare şi sistematizare branşamente”, pe amplasamentul din com. Batoş, sat Dedrad, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
ORAŞUL SOVATA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare spaţiu de agrement
multifuncţional în jurul Cinema Doina: Etapa I – demolare bloc de locuinţe, Etapa II - amenajare spaţiu de
agrement multifuncţional în jurul Cinema Doina”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Trandafirilor, f.nr., se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.

-

SC FTS MEUBLE SRL Reghin a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea de mobilă
n.c.a.”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 218, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei
de mediu.

-

SC SYLEVY SALUBRISERV SRL Ceuaşu de Cîmpie a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 297 din
28.09.2009 revizuită la 15.04.2016 emisă pentru activităţile “Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea
deşeurilor periculoase, colectarea şi epurarea apelor uzate, alte activităţi de curăţenie”, desfăşurate pe
amplasamente situate pe raza jud. Mureş se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC ALVI TRANS SRL Sovata a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 301 din 29.12.2011 emisă pentru
activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza jud. Mureş, se
va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC PIG BAND SRL Band a solicitat revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 98/23.02.2009 emisă pentru
“Ferma de 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)„

-

-

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

pe amplasamentul din loc. Band, str. Mădăraşului, nr. 63, se va parcurge etapa de analiză detaliată a documentelor de
susţinere a solicitării.
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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