Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 3746/12.05.2017
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 LUNCA BRADULUI – e-mail - lb@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e-mail - craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ – e-mail - primsana@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e-mail - iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail - reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail - ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail - ernei@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. COMUNA SUSENI
2. CALFA CRISTIAN FLORIN, PĂRĂU RADU ŞI PĂRĂU CRISTINA, STOICA LIVIU
3. CSEPEL – SIMON KATALIN
4. PONGRACZ ISTVAN-MATYAS
5. RAZOARE ACHIM
6. SC MULTISTONE TRANSILVANIA SRL
7. SC MULTINVEST SRL pentru SC LIDL ROMANIA SCS
8. PETROSTAR SA pentru SNGN ROMGAZ SA Mediaş – Sucursala Tîrgu Mureş
9. SC CSI ROMANIA SRL
10. SC REMAT EUROTOP SRL
11. SC FOCUS HUNTING SRL
12. SC ANGRA ELECTRONIC SRL
13. SC ZSOLT SRL
14. SC COLECT COM 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, 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
Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 16.05.2017,
ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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COMUNA SUSENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de asfaltare infrastructură
rutieră de interes local în comuna Suseni”, pe amplasamentul din loc. Suseni şi Luieriu, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
CALFA CRISTIAN FLORIN, PĂRĂU RADU ŞI PĂRĂU CRISTINA, STOICA LIVIU loc. Ciurbeşti – jud. Iaşi a
solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire case de vacanţă, foişor şi împrejmuire”, pe
amplasamentul din com. Lunca Bradului, sat Neagra, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
CSEPEL – SIMON KATALIN loc. Iernut a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă
de locuit”, pe amplasamentul din com. Crăciuneşti, sat Budiu Mic, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
PONGRACZ ISTVAN-MATYAS loc. Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire clinică stomatologică”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 16, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
RAZOARE ACHIM loc. Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală de
producţie mase plastice şi depozitare, birouri, împrejmuire, porţi de acces şi branşamente utilităţi”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Dealului, nr. 10, 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 de prelucrare granit”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, nr. 468, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MULTINVEST SRL pentru SC LIDL ROMANIA SCS a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire gospodărie combustibil depozit logistic LIDL”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Câmpului, nr. 3,
se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
PETROSTAR SA pentru SNGN ROMGAZ SA Mediaş – Sucursala Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de
mediu pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 172 Măgherani”, pe
amplasamentul din extravilanul loc. Abud, com. Ghindari, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
PETROSTAR SA pentru SNGN ROMGAZ SA Mediaş – Sucursala Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de
mediu pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 232 Măgherani”, pe
amplasamentul din extravilanul loc. Abud, com. Ghindari, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.

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 REMAT EUROTOP SRL Curteni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor”, pe amplasamentul din com. Sîntana de Mureş, sat Curteni, str. Principală, nr. 222B, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC FOCUS HUNTING SRL Dumbrăvioara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Acvacultură
în ape dulci”, pe amplasamentul din com. Ernei, sat Dumbrăvioara, nr. 246, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC ANGRA ELECTRONIC SRL Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 46/12.05.2006 emisă
pentru activitatea “Fabricarea altor produse din material plastic”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Livezeni, nr. 6 (corp 1A), se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC ZSOLT SRL Livezeni a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 270/08.08.2012 emisă pentru activitatea
“Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Gheorghe Doja, nr. 208, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
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SC COLECT COM SRL Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 55/19.03.2014 emisă pentru
activităţile “Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, demontarea (dezasamblarea)
maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor
reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Barajului, nr. 19, 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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