Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 5857/20.07.2017
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 CORUNCA – e-mail - corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail - ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI – e-mail - albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA PĂNET – e-mail - panet@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail - ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail - sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA DANEŞ – e-mail – danes@cjmures.ro
PRIMĂRIA APOLD – e-mail – apold@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA VÂNĂTORI – e-mail – vinatori@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@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 VALEA LARGĂ
2. TOTH ZSOLT şi TOMEK BUSINESS MANAGEMENT SRL Livezeni
3. ERDOS-BALIZS ZOLTAN Corunca
4. KEREKES ATTILA KAROLY Tîrgu Mureş
5. BENEDEK ISTVAN Tîrgu Mureş
6. SC ROMUR SA Tîrgu Mureş
7. UMF Tîrgu Mureş
8. MUNICIPIUL TÎRNĂVENI
9. SC FUN & SUN FARM SRL Tîrgu Mureş
10. SC PARAT RO SRL Sighişoara
11. SC BIO AGRAS SRL Pănet
12. SC JR&MM EUROPEAN COMPANY SRL Luduş
13. SC UNIPREST IMOBILIARE SRL Tîrgu Mureş
14. SC RG ELECTRIC SRL Tîrgu Mureş
15. SC GREEN KALABASH SRL Sovata
16. SC ALLCOLORS SERV SRL Ungheni

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
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17. SC TRANSANIXTER SRL Găieşti
18. SC FRASINUL SRL Maieru
19. SC PROSPECŢIUNI SA Bucureşti
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 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 25.07.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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COMUNA VALEA LARGĂ a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi Regulament
Local de Urbanism aferent comunei Valea Largă cu satele aparţinătoare - Valea Largă, Grădini, Mălăieşti, Poduri,
Valea Frăţiei, Valea Glodului, Valea Pădurii, Valea Şurii, Valea Urieşului, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
TOTH ZSOLT şi TOMEK BUSINESS MANAGEMENT SRL Livezeni a solicitat emiterea Avizului de mediu
pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Reconformare zonă în vederea construirii unui spaţiu
comercial şi birouri în extinderea corpului existent şi construire spălătorie auto”, pe amplasamentul din loc.
Tîrgu Mureş, str. GheorgheDoja/Rampei, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
ERDOS-BALIZS ZOLTAN Corunca a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Ansamblu de locuinţe unifamiliale”, pe amplasamentul din loc. Corunca, str. De Sus, se va
parcurge etapa de încadrare a planului;
KEREKES ATTILA KAROLY Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal,
care creează cadrul pentru “Construire locuinţe”, pe amplasamentul din loc. Corunca, f.nr., se va parcurge etapa de
încadrare a planului;
BENEDEK ISTVAN Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Renovare, reamenajare
şi extindere-supraetajare construcţie existentă şi schimbare de destinaţie din locuinţe colective în unităţi de
cazare de tip hotelier”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, Piaţa Trandafirilor, nr. 15, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC ROMUR SA Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare clădire corp C1
compus din 3 apartamente şi construire clădire apartament hotel P+2E cu dotări aferente”, pe amplasamentul din
loc. Tîrgu Mureş, str. Horia, nr. 11, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
UMF Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare şi modernizare centru
didactic şi de examinare a UMF Tîrgu Mureş”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Victor Babeş, nr. 15, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MUNICIPIUL TÎRNĂVENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum comunal
DC83 cuprins între DN 14A şi satul Bobohalma”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC FUN & SUN FARM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală
depozitare şi prelucrare mere”, pe amplasamentul din loc. Ernei, nr. 391M, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC PARAT RO SRL Albeşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală de producţie,
casă pompă şi rezervor apă”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str. Baraţilor, nr. 8A, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC BIO AGRAS SRL Pănet a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltare activitate fermă
SC BIO AGRAS SRL – construire anexă (hală) la exploataţie agricolă”, pe amplasamentul din loc. Pănet, str.
Livezii, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC JR&MM EUROPEAN COMPANY SRL Luduş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Schimbare destinaţie clădire C24 din depozit în spălătorie auto şi a clădirii C30 din pod basculă în atelier”, pe
amplasamentul din loc. Luduş, str. Aţintişului, nr. 10, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC UNIPREST IMOBILIARE SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construrie hală metalică cu funcţiune de centru logistic şi amenajare incintă cu accese, alei şi platforme de
circulaţii auto şi pietonale, parcaje auto, zone verzi”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Băneasa, nr. 8, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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SC RG ELECTRIC SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reamenajare,
consolidare şi etajare corp C9 pentru atelier electric şi birouri, reamenajare şi consolidare corp C3 pentru
magazie, împrejmuire la stradă şi racord utilităţi”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Mureşeni, nr. 50, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC GREEN KALABASH SRL Sovata a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire căsuţe
din lemn tip bungalow”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Stîna de Vale, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC ALLCOLORS SERV SRL Ungheni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Tratarea şi
acoperirea metalelor” pe amplasamentul din loc. Vidrasău, Parc Industrial Mureş, se va analiza solicitarea de emitere
a autorizaţiei de mediu.
SC TRANSANIXTER SRL Găieşti a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 23 din 25.02.2015 revizuită la
06.06.2017 pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată în parchete de pe raza jud. Mureş, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC FRASINUL SRL Maieru a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 280 din 16.08.2012 revizuită la 09.05.2017
pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată în parchete de pe raza jud. Mureş, se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC PROSPECŢIUNI SA Bucureşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de achiziţie
date geofizice tridimensionale (3D)”, în perimetrul RG 03 Transilvania Sud Est, pe raza UAT Daneş, Apold,
Sighişoara, Albeşti, Vânători şi Saschiz, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
Memoriul de prezentare aferent documentaţiei de solicitare poate fi consultat pe site-ul Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului (ANPM), la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Documentații procedură EIA și EA.
Având în vedere că proiectul este propus pe un amplasament situat pe teritoriul administrativ al judeţelor
Mureş, Braşov, Harghita şi Sibiu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă pentru
derularea procedurii de evaluare adecvată.

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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