Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 2244/23.03.2017
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 MIERCUREA NIRAJULUI – e-mail – mniraj@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI – e-mail - lb@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail - corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA PĂNET – e-mail – panet@cjmures.ro
PRIMĂRIA CUCI – e-mail - cuci@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail - cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA VALEA LARGĂ – e-mail – valealarga@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLĂUŞERI – e-mail - balauseri@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT - e- mail – iernut@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. MOLNAR TIBOR-SANDOR Miercurea Nirajului
2. GAL-BALLAI JUDIT Tîrgu Mureş
3. CALFA CRISTIAN FLORIN, PĂRĂU RADU, STOICA LIVIU MARIAN Iaşi
4. SC ROMINSTA SRL pentru SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tîrgu Mureş
5. SC TRACOS SRL Tîrgu Mureş
6. SC NAPOCA DEVELOPMENT CORPORATION SRL Cluj Napoca
7. SC ROMVEST SRL Tîrgu Mureş
8. SC CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL Tîrgu Mureş
9. SC MIDOLLA ORUM SRL Miercurea Nirajului
10. SC AGROCOMERT HOLDING SA Timişoara
11. SC BIANA REF SRL Valea Largă
12. SC ROMETAL DIANIS SRL, Luduş
13. SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaş
14. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ - Ocolul Silvic Răstoliţa
15. SC MIDWEST COM SRL Reghin

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
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16. SC RED IMOBILIARE SRL Satu Mare
17. SC PLASCOM IMPEX SRL Reghin
18. SC SILVAUR IMPEX SRL Iernut
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 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
28.03.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

MOLNAR TIBOR-SANDOR Miercurea Nirajului a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal
care creează cadrul pentru “Construire eurofermă agro-zootehnică”, pe amplasamentul din loc. Miercurea Nirajului,
str. Sîntana, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului.

-

GAL-BALLAI JUDIT Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea,
consolidarea, modernizarea Casei Haller şi amenajarea podului în spaţii de cazare cu regim hotelier”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, P-ţa Bernady Gyorgy, nr. 2, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
CALFA CRISTIAN FLORIN, PĂRĂU RADU şi PĂRĂU CRISTINA-MARIANA, STOICA LIVIU MARIAN
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.
SC ROMINSTA SRL pentru SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu
pentru proiectul „Modernizarea instalaţiilor de suprafaţă la grupurile 3,6,42,56 Corunca Sud”, pe amplasamentul
din extravilanul loc. Corunca, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC TRACOS SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare şi valorificare
produse minerale (nisip şi pietriş), redarea terenului în circuitul agricol prin refacerea acestuia”, pe
amplasamentul din extravilanul loc. Sîntioana de Mureş, com. Pănet, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC NAPOCA DEVELOPMENT CORPORATION SRL Cluj Napoca a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Exploatare agregate minerale – deschidere balastieră”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Cuci, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC ROMVEST SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare iazuri
piscicole”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Chirileu, com. Sînpaul, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Creşterea volumului şi diversificarea serviciilor medicale prestate de către Centrul Medical Topmed, prin
extinderea spaţiului existent”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Dorobanţilor, nr. 5-11, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
SC MIDOLLA ORUM SRL Miercurea Nirajului a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare
unitate de prelucrare a fructelor prin deshidratare”, pe amplasamentul din loc. Miercurea Nirajului, str. Sîntandrei,
nr. 151, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC AGROCOMERT HOLDING SA Timişoara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Repararea maşinilor”, pe amplasamentul din loc. Cristeşti, str. Principală, nr. 563/C, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC BIANA REF SRL Valea Largă a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea
deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Valea Largă, nr.
409, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC ROMETAL DIANIS SRL Luduş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 59 din 12.06.2015 pentru
activităţile “Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri şi arcuri, trefilarea firelor la rece,
turnarea metalelor neferoase uşoare”, pe amplasamentul din loc. Luduş, str. 1 Mai, nr. 17, se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu.
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SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 216 din 12.10.2011 revizuită
la 03.01.2017 emisă pentru “Secţia de producţie gaze naturale Filitelnic”, se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei de mediu.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ - Ocolul Silvic Răstoliţa a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier al judeţului Mureş, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC MIDWEST COM SRL Reghin a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 304 din 29.12.2011 revizuită la
08.11.2016 emisă pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată pe amplasamente situate în fondul forestier
de pe raza jud. Mureş, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC RED IMOBILIARE SRL Satu Mare a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 103 din 13.06.2014 emisă
pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza jud.
Mureş şi Harghita, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC PLASCOM IMPEX SRL Reghin a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 231 din 19.10.2011 revizuită la
01.11.2016 emisă pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată pe amplasamente situate în fondul forestier
de pe raza jud. Brăila şi Cluj, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC SILVAUR IMPEX SRL Iernut a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru “Ferma de creştere şi
îngrăşare porci”, activitate încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, punctul 6.6 „Creşterea intensivă a
păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg),
c) 750 de locuri pentru scroafe„ pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Cîmpului, nr. 2, se va parcurge etapa de analiză
detaliată a documentelor de susţinere a solicitării.
Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.
Cu stimă,
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