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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 REGHIN – e-mail - reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA– e-mail - sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI– e-mail - ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂIEȘTI – e-mail - craiesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA VIIȘOARA – e-mail - viisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA LIVEZENI – e-mail - livezeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEȘTI – e-mail - albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUSENI – e-mail - suseni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEȘTI – e-mail - craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAȘU DE CÂMPIE – e-mail - ceuasu@cjmures.ro
- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică
Bălăuşeri-Sovata 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
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COTOI MONICA
MOLNAR ELOD și soția PAPP ZSUZSANNA ERZSEBET
COMUNA CRĂIEȘTI
COMUNA VIIȘOARA
SC ADAMAT SOVATA SRL
SC EXPERT COMPANY GROUP SRL
SC NADENKA SRL
SC MONTREPCOM SRL pentru E.ON GAZ DISTRIBUȚIE SA
SC ANTI-GERM ROMANIA SRL
SC DAVILEMN SRL
SC LA HANUL CALD SRL
SC PROMEDIVET SRL
SC HELIANTUS PRDO SRL
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, 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 vor
avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 13.06.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

COTOI MONICA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul
pentru “reconformare zonă pentru construire locuințe individuale”, pe amplasamentul din loc. Livezeni,
teren identificat prin extras C.F. nr. 52574/Livezeni nr. cad. 52574, se va parcurge etapa de încadrare a
planului

-

MOLNAR ELOD și soția PAPP ZSUZSANNA ERZSEBET, Sângeorgiu de Pădure, au solicitat emiterea
Acordului de mediu pentru proiectul „construire casă de locuit în regim P, împrejmuire, amenajare
accese, asigurare utilități”, propus a fi realizat în loc. Budiu Mic, str. Podului, F.N., com. Crăciunești, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA CRĂIEȘTI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare DC 150
Milășel, com. Crăiești”, propus a fi realizat în loc. Milășel, com. Crăiești, se va parcurge etapa de încadrare
a proiectului.
COMUNA VIIȘOARA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 70 și
străzi în comuna Viișoara, județul Mureș”, propus a fi realizat în loc. Viișoara, Ormeniș, Sântioana, com.
Viișoara, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC ADAMAT SOVATA SRL, Sovata, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„construire spălătorie auto”, propus a fi realizat în loc. Sovata, str. Primăverii, nr. 58 , se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
SC EXPERT COMPANY GROUP SRL, Ungheni, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „schimbare de destinație din bloc găini ouătoare în hală de producție și depozitare, amenajări
interioare și exterioare”, propus a fi realizat în loc. Ungheni, str. Transilvaniei (Platforma Avicola) nr. 1,
Hala 314, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC EXPERT COMPANY GROUP SRL, Ungheni, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „schimbare de destinație din bloc găini ouătoare în hală de producție și depozitare, amenajări
interioare și exterioare”, propus a fi realizat în loc. Ungheni, str. Transilvaniei (Platforma Avicola) nr. 1,
Hala 257, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC EXPERT COMPANY GROUP SRL, Ungheni, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „schimbare de destinație din bloc găini ouătoare în hală de producție și depozitare, amenajări
interioare și exterioare”, propus a fi realizat în loc. Ungheni, str. Transilvaniei (Platforma Avicola) nr. 1,
Hala 302, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC NADENKA SRL, Mandra, jud. Brașov, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„construire platformă betonată pentru amplasare spălătorie auto mobilă”, propus a fi realizat în loc.
Reghin, str. Iernuțeni, nr. 36, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MONTREPCOM SRL pentru E.ON GAZ DISTRIBUȚIE SA a solicitat revizuirea Deciziei etapei de
încadrare nr. 2238 din 02.06.2015 emisă pentru proiectul „înlocuire conducte și branșamente gaza
naturale presiune medie, reîntregiri instalații de utilizare, între localitățile Pusta și Ceuașu de Câmpie,
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jud. Mureș, Etapa III între SRS Săbed și SRS-urile Câmpenița, Herghelia, Ceuașu de Câmpie”, propus
a fi realizat între localitățile Pusta și Ceuașu de Câmpie, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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SC ANTI-GERM ROMANIA SRL, Albești, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“comerț cu ridicata al produselor chimice”, pe amplasamentul din loc. Albești, str. Calea Baraților, nr.1,
se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC DAVILEMN SRL, Reghin, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “producerea de
peleți din lemn”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Salcâmilor, nr. 60, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC LA HANUL CALD SRL, Suseni, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “facilități
de cazare pentru vacanțe și perioade scurte”, pe amplasamentul din loc. Suseni, f. nr., se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC PROMEDIVET SRL, Sovata, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 225 din 28.06.2012 emisă
pentru “Unitate de producție produse de uz veterinar”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Lungă, nr.
46/G, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC HELIANTUS PROD SRL, Reghin, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 315 din 20.09.2012
emisă pentru “Fabrica de prelucrare a laptelui”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Iernuțeni, nr. 911, 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

ÎNTOCMIT,
consilier Mihai VLAD
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