Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 6640/ 17.08.2017
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 SOLOVĂSTRU – e-mail – solovastru@cjmures.ro
PRIMĂRIA COROISÎNMĂRTIN – e-mail – coroisinmartin@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail – gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA DEDA – e-mail – deda@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEŞTI – e-mail – ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA DANEŞ – e-mail – danes@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, ROSCI 0368 Râul Mureş între Deda şi Reghin) – e-mail –
office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro
1. COMUNA SOLOVĂSTRU
2. COMUNA COROISÎNMĂRTIN
3. ORAŞUL LUDUŞ
4. SC EMAGIC LIVE SRL Bucureşti
5. SC EASY RIDER SRL Tîrgu Mureş
6. COMUNA DEDA
7. RECHESAN LORETTA Tîrgu Mureş
8. SC LAUSEB SRL Ibăneşti
9. SC ALIAT AMS SRL Corunca
10. SC GREEN COLLECT & RECYCLE SRL Tîrgu Mureş
11. SC RECYCLES TRANSYLVANIA SRL Sighişoara
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 MMP nr. 19/2010
pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, 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
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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 22.08.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMUNA SOLOVĂSTRU a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extinderea reţelei de
distribuţie apă potabilă şi reţelei de canalizare în comuna Solovăstru, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din
comuna Solovăstru, satele Solovăstru şi Jabeniţa, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COMUNA COROISÎNMĂRTIN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Pod nou peste râul
Seleuş, în satul Şoimuş, comuna Coroisînmărtin, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din comuna Coroisînmărtin, sat
Şoimuş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
ORAŞUL LUDUŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi aproximativ 9 km
în oraşul Luduş”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SC EMAGIC LIVE SRL Bucureşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare temporară
în aer liber pentru desfăşurarea festivalului AWAKE”, pe amplasamentul din loc. Gorneşti, str. Principală, nr. 479 –
Domeniul Teleki, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SC EASY RIDER SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construrie Sovata
Bike & Adventure Park”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Sovata, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
COMUNA DEDA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere reţea de canalizare menajeră
şi alimentare cu apă, pe amplasamentul din com. Deda, satele Deda, Pietriş, Filea şi Bistra Mureşului, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;
RECHESAN LORETTA Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă
familială şi împrejmuire teren”, pe amplasamentul din com. Crăciuneşti, sat Budiu Mic, str. Podului, f.nr., se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SC LAUSEB SRL Ibăneşti a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Ibăneşti, nr. 1/B, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC ALIAT AMS SRL Corunca a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Corunca, nr. 4, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC GREEN COLLECT & RECYCLE SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile
sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, fabricarea ambalajelor din lemn, tratarea şi eliminarea
deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Aeroportului, nr. 1, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC RECYCLES TRANSYLVANIA SRL Sighişoara a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 63 din
14.07.2017 emisă pentru activităţile “Colectarea deşeurilor nepericuloase, tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe
amplasamentul din loc. Daneş, nr. 274, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.

Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU
ŞEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI
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