Ministerul Mediului
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 3556/05.05.2017
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 GLODENI – e-mail - glodeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail - sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA HODAC – e-mail - hodac@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail - reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEŞTI – e-mail - ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA MICA – e-mail – mica@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. SC ORDEA PRODCOM SRL Tîrgu Mureş
2. COMUNA GĂNEŞTI
3. SC SILVANA SRL Tîrgu Mureş
4. COMUNA SÎNCRAIU DE MUREŞ
5. COMUNA LUNCA BRADULUI
6. COMUNA MIHEŞU DE CÎMPIE
7. SC RUTTRANS SRL Tîrgu Mureş
8. SC AUTO PRESS SIGHIŞOARA SRL Sighişoara
9. SC VALENTIN IONUT SRL Hodac
10. SC CSI ROMANIA SRL Cluj Napoca
11. SC BETONMIX SRL Oradea
12. SC CASTEL VINUM SRL Mica
13. SC F&G ECO SRL Tîrgu Mureş
14. SC KISBUKK SRL Sărăţeni
15. SC TRANSANIXTER SRL Găieşti
16. SC WILD FOREST SRL Eremitu

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

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 09.05.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

SC ORDEA PRODCOM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Reconformare zonă LM în zona activităţilor productive şi de servicii, subzona
implementări IMM productive şi de servicii”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Băneasa, nr. 8, se va
parcurge etapa de încadrare a planului;

-

COMUNA GĂNEŞTI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare străzi
din localităţile Găneşti, Seuca şi DC 79 din com. Găneşti”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC SILVANA SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reamenajare, extindere şi
supraetajare clădire pentru spaţii de cazare”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei, nr. 34, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA SÎNCRAIU DE MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire pod rutier
peste pârâul Beşa”, pe amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mureş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA LUNCA BRADULUI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare şi extindere
infrastructură de apă şi înfiinţare reţea de canalizare”, pe amplasamentul din loc. Lunca Bradului, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA LUNCA BRADULUI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare strada Fîntînel
şi strada Pîrîul Bisericii”, pe amplasamentul din loc. Lunca Bradului, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA MIHEŞU DE CÎMPIE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi
secundare”, pe amplasamentul din loc. Miheşu de Cîmpie, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC RUTTRANS SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare agregate
minerale”, pe amplasamentul din loc. Glodeni, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC AUTO PRESS SIGHIŞOARA SRL Sighişoara a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire spălătorie auto automată – self service cu fise”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str.
Mihai Viteazu, nr. 119A, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC VALENTIN IONUT SRL Hodac a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Hodac, nr. 106, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC CSI ROMANIA SRL Cluj Napoca a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Fabricarea de
construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, operaţiuni de mecanică generală, fabricarea
altor articole din metal, fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, recuperarea articolelor
fabricate din metal”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Gurghiului, nr. 65, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC BETONMIX SRL Oradea a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Producţia de energie
electrică”, pe amplasamentul din com. Ibăneşti, sat Lăpuşna, f.nr., se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu.
SC CASTEL VINUM SRL Mica a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 244 din 18.07.2012 emisă pentru
activitatea “Fabricarea vinurilor de struguri”, pe amplasamentul din loc. Mica, f.nr., se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC F&G ECO SRL Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 154 din 06.04.2009 revizuită la data de
27.03.2017 emisă pentru activitatea “Colectarea deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din com. Gurghiu,
Măgherani, Chiheru de Jos, Vărgata, Hodoşa, Păsăreni, Bereni, Cozma şi oraşul Miercurea Nirajului, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC KISBUKK SRL Sărăţeni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Exploatare forestieră”,
desfăşurată pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza jud. Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
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-

-

SC TRANSANIXTER SRL Găieşti a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 23 din 25.02.2015 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 WILD FOREST SRL Eremitu a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 240 din 12.07.2012 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.
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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