Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 1164 / 16.02.2017
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 – primaria@tirgumures.ro , tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA BATOŞ – e-mail – batos@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ – e-mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREŞ – e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA MĂGHERANI – e-mail – maghrani@cjmures.ro
PRIMĂRIA NADEŞ – e-mail – nades@cjmures.ro
PRIMĂRIA GLODENI – e-mail – glodeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUREŞ – e-mail – sincraims@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOLOVĂSTRU – e-mail – solovastru@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
- 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
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 a Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, a Ordinului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizaţiei integrate 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
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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 21.02.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

S.C. STRATEGIC ADVISORS S.R.L. Bucureşti, Sector 6, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “reconformare zonă “V5” zonă mixtă conţinând
instituţii, servicii şi echipamente publice”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.
302, C.F. 121823/Tg. Mureş, se va parcurge etapa de încadrare a planului.

-

S.C. RUXEL S.R.L., Râmnicu Vâlcea, pentru S.F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A., a
solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „reductoare LEA joasă tensiune securizare şi
sistematizare branşamente localitatea Dedrad, jud. Mureş”, pe amplasamentul din loc. Dedrad, com.
Batoş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare adecvată.
ELECTRICA SERV S.A. – S.I.S.E. Electrica Transilvania Sud – A.I.S.E. Tîrgu Mureş, a solicitat
emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „modernizare PTz-uri mun. Sighişoara (PTz75, Ptz70,
PTz5, PTz37, PTz62, PTz82, PTz11, PTz1, PTz78, PTz44, PTz8, PTz12, PTz4, PTz23)”, pe
amplasamentul din intravilanul mun. Sighişoara, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA MĂGHERANI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere prin asfaltare în comuna Măgherani, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din sat
Măgherani, com. Măgherani, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului şi de evaluare adecvată.
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – sucursala Mediaş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„modernizare grup 164 Filitelnic”, pe amplasamentul din extravilanul com. Glodeni, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – sucursala Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „separare legături duble la Grupul 14 Păingeni sondele 14+181 Păingeni”, pe amplasamentul
din extravilanul loc. Ţigmandru, com. Nadeş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. MONTREPCOM S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă – str. Delureni, localitatea Sîncraiu
de Mureş, jud. Mureş”, pe amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mureş, str. Delureni, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
COMUNA SÂNTANA DE MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „extindere
reţea de distribuţie apă potabilă şi canalizare în comuna Sîntana de Mureş, jud. Mureş”, pe
amplasamentul din loc. Bărdeşti, str. Păşunii, Chitara, Pe Vale; loc. Chinari, str. Principală, Rupturii, Viilor;
loc. Sîntana de Mureş, str. Nucului, Panseluţelor, Salcâmilor, Bisericii, Crucii, Cireşului, Cimitirului,
Florilor, Prunului, Pârâul Mic, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA BATOŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „asfaltare străzi şi
îmubnătăţirea infrastructurii locale în comuna Batoş, judeţul Mureş – faza D.A.L.I.”, în loc. Batoş,
Dedrad, Uila, Goreni, com. Batoş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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-

S.C. MURPOP SERV S.R.L., Cristeşti, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Exploatare agregate minerale”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Cristeşti, jud. Mureş, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
I.I. STOICA MIHAI-TEODOR, Solovăstru, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
„Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor, Recuperarea materialelor reciclabile sortate şi Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor”, pe amplasamentul din loc. Solovăstru, nr. 716, jud. Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
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S.C. BOTABALEV COMPRES S.R.L. Sîngeorgiu de Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu
nr. 105 / 16.05.2013, emisă pentru „Recuperarea materialelor reciclabile sortate şi Comerţ cu ridicata al
deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Transilvaniei , nr. 140, se va
analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
TERRA RECYCLING S.R.L. Târnăveni, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
„Comerţ cu ridicata al produselor chimice, Colectarea deşeurilor nepericuloase, Colectarea deşeurilor
periculoase, Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al
deşeurilor şi resturilor, Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, Tratarea şi eliminarea
deşeurilor periculoase, Tăierea şi rindeluire lemnului, Fabricarea ambalajelor din lemn”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Barajului, nr. 8, jud. Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
S.C. ITACA LOGISTIC S.R.L. Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Exploatare forestieră”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, Calea Sighişoarei, U.P. AFF Livada, u.a.
AFF (afară fond forestier) Profitec S.R.L., jud. Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu.
FRASINUL S.R.L. jud. Bistriţa Năsăud, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 280 / 16.08.2012,
emisă pentru „Exploatare forestieră”, 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

ÎNTOCMIT,
consilier Mihai VLAD

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

