Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 5459/07.07.2017
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 IBĂNEŞTI – e-mail - ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail - ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail - sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI – e-mail - albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ – e-mail - sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUREŞ – e-mail - sincraims@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. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ
3. COMUNA BAND
4. STAN MARCEL şi BERARIU CRISTINA Luduş
5. SC JAKO PREST SERV SRL Miercurea Nirajului
6. SC AZOMUREŞ SA Tîrgu Mureş
7. COMUNA IBĂNEŞTI
8. PRIMĂRIA ORAȘ SOVATA
9. SC MONTREPCOM SRL Tîrgu Mureş
10. SC MULTISTONE TRANSILVANIA SRL Ungheni
11. SC GST SAFETY TEXTILES RO SRL Albeşti
12. PFA VOICU F-E IZABELLA Sovata
13. SC DEMIART SRL Sîntana de Mureş
14. SISTEM DE COLECTARE SLC MUREŞ Sîncraiu de Mureş
15. SC INDUSTRIAL SISTEME SOLUTIONS SRL Făgăraş
16. SC SCHROTT AUTO MURES SRL Sîncraiu de Mureş
17. SC TRANSANIXTER SRL Găieşti
18. SC GELU TRANSEXPLOR SRL Brădeţelu
19. SC JOLANKA FOREST SRL Porumbeni
20. SC DARI EXPLO SRL Lunca Bradului

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 11.07.2017, 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;

-

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.
COMUNA BAND a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare drum
comunal DC 132 din comuna Band”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
STAN MARCEL şi BERARIU CRISTINA Luduş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Casă de
locuit cu restaurant S+P+E”, pe amplasamentul din loc. Luduş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1A, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
SC JAKO PREST SERV SRL Miercurrea Nirajului a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire ansamblu de 14 locuinţe unifamiliale P+M amplasate în regim grupat două câte două, împrejmuire
teren şi branşamente la utilităţi”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Mărului, f.nr., se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC AZOMUREŞ SA Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de deshidratare
nămol şi reabilitarea construcţiilor aferente sistemului de deshidratare”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş,
str. Gheorghe Doja, nr. 300, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA IBĂNEŞTI a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 2354 din 07.03.2017 emisă pentru
proiectul „Captare izvor şi reţea de aducţiune apă UAT Ibăneşti”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
PRIMĂRIA ORAȘ SOVATA a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 8229 din 28.02.2017 emisă pentru
proiectul „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina: Etapa I Demolare bloc de
locuințe, Etapa II Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”, pe amplasamentul din
loc. Sovata, str. Trandafirilor, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MONTREPCOM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă
şi branşamente gaze naturale presiune redusă, reîntregiri instalaţii de utilizare”, pe amplasamentul din loc.
Fărăgău şi Crăieşti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MULTISTONE TRANSILVANIA SRL Ungheni a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire pavilion administrativ şi hală prelucrare granit”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, nr. 468C, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC GST SAFETY TEXTILES RO SRL Albeşti a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Producţia de ţesături, finisarea materialelor textile, fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile,
fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)” pe amplasamentul
din loc. Albeşti, Calea Baraţilor, nr. 17, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
PFA VOICU F-E IZABELLA Sovata a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Spălarea şi
curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană” pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Sportului,
nr. 2/A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC DEMIART SRL Sîntana de Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 82 din 19.05.2011 emisă pentru
activitatea “Fabricarea altor produse din lemn” pe amplasamentul din loc. Sîntana de Mureş, str. Viilor, nr. 454, se
va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SISTEM DE COLECTARE SLC MUREŞ Sîncraiu de Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 99 din
02.09.2015 revizuită la 24.02.2017 pentru activitatea “Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor” pe
amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mureş, str. Mureşului, nr. 135A, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei
de mediu.

-
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SC INDUSTRIAL SISTEME SOLUTIONS SRL Făgăraş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 31 din
27.04.2017 emisă pentru activităţile “Colectarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile
sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor” pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Mureşeni, nr. 54,
se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC SCHROTT AUTO MURES SRL Sîncraiu de Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 193 din
25.07.2013 revizuită la 03.01.2017 emisă pentru activităţile “Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea
deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor” pe amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mureş, str. Sălciilor, nr. 27, se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei de mediu.
SC TRANSANIXTER SRL Găieşti a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 23 din 25.02.2015 revizuită la
06.06.2017 pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată în parchete de pe raza jud. Mureş, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC GELU TRANSEXPLOR SRL Brădeţelu a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 230 din 19.10.2011
revizuită la 15.12.2016 pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată în parchete de pe raza jud. Mureş, se va
analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC JOLANKA FOREST SRL Porumbeni a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 33 din 01.04.2015 revizuită
la 16.02.2016 pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată în parchete de pe raza jud. Mureş, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC DARI EXPLO SRL Lunca Bradului a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 172 din 07.05.2012 revizuită la
04.10.2016 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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