Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 4758/16.06.2017
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 ERNEI – e-mail - ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHEORGHE DOJA – e-mail - ghdoja@cjmures.ro
PRIMĂRIA RĂSTOLIŢA – e-mail - rastolita@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail - cristeşti@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail - ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail - gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUREŞ – e-mail - sincraims@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUSENI – e-mail - suseni@cjmures.ro
PRIMĂRIA PĂSĂRENI – e-mail - pasareni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail - sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA ADĂMUŞ – e-mail - adamus@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 SZIFERON SRL Sîngeorgiu Mureş
2. SC SALA CONSTRUCT SRL Tîrgu Mureş
3. COMUNA MIHEŞU DE CÎMPIE
4. SC LIVIU PANTRANS SRL Cristeşti
5. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ
6. C.N.A.I.R. S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov
7. SC MULTI PROD IMPEX SRL Gorneşti
8. SC DORALEX SRL Sîncraiu de Mureş
9. SC AGORA CLUB SRL Tîrgu Mureş
10. SC LA HANUL CALD SRL Suseni
11. SC COMFOL SRL Păsăreni
12. SC COMAZO ROMANIA SRL Sighişoara
13. SC COMPANIA DE DEMOLARI INDUSTRIALE SRL Dîmbău
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
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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 20.06.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC SZIFERON SRL Sîngeorgiu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu, care
creează cadrul pentru “Construirea unei hale de producţie cu birouri şi anexe”, pe amplasamentul din loc. Ernei,
f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului;
SC SALA CONSTRUCT SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu rezidenţial şi servicii
comerciale, comerţ şi alimentaţie publică”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, Piaţa Trandafirilor, nr. 24, se va
parcurge etapa de încadrare a planului;
COMUNA MIHEŞU DE CÎMPIE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă
potabilă a satelor Miheşu de Cîmpie şi Răzoare, construcţia sistemului de canalizare a apelor uzate a satelor
Miheşu de Cîmpie şi Răzoare”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC LIVIU PANTRANS SRL Cristeşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare balast”,
pe amplasamentul din loc. Gheorghe Doja, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare drum forestier
Iod”, pe amplasamentul din com. Răstoliţa, sat Iod, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
C.N.A.I.R. S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Sporirea capacităţii de circulaţie a sectorului de drum naţional DN15 km 61+100 – 69+215 ReceaTîrgu Mureş”, pe amplasamentul din loc. Cristeşti şi Ungheni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MULTI PROD IMPEX SRL Gorneşti a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Extracţia
pietrişului şi nisipului” pe amplasamentul din loc. Periş, extravilan, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei
de mediu.
SC DORALEX SRL Sîncraiu de Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Acvacultură în
ape dulci” pe amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mureş, str. Mureşului, nr. 131, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC AGORA CLUB SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto)” pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Regele Ferdinand, nr. 4-6,
se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC LA HANUL CALD SRL Suseni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Facilităţi de cazare
pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată” pe amplasamentul din loc. Suseni, nr. 24, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC COMFOL SRL Păsăreni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Recuperarea materialelor
reciclabile sortate” pe amplasamentul din loc. Păsăreni, str. Gării, nr. 70F, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu
SC COMAZO ROMANIA SRL Sighişoara a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 138/17.08.2010 emisă
pentru activitatea “Fabricarea de articole de lenejerie de corp”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Viilor,
nr. 10, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC COMPANIA DE DEMOLARI INDUSTRIALE SRL Dîmbău a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr.
45/30.03.2011 pentru activităţile “Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase,
recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea
(dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, fabricarea
ambalajelor din lemn, tratarea deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din com. Adămuş, sat Dîmbău, str.
Mare, nr. 107A, 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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