Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 4173 /25.05.2017
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 REGHIN – e-mail - reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIȘOARA – e-mail - sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail - sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEȘTI – e-mail - craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA NADEȘ – e-mail - nades@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÎNTÎNELE – e-mail - fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA HODAC – e-mail - hodac@cjmures.ro
PRIMĂRIA DANEȘ – e-mail - danes@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂGACIU – e-mail - bagaciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA BEICA DE JOS – e-mail - beica@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ – e-mail - singmures@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
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FULOP EUGEN
PETRA COSMIN DUMITRU
GASPAR NONY
GHIRA EUGEN LIVIU
SC BIADOR CONSULTANȚĂ SRL-D
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș reprezentată prin SC TEAM OIL SRL
COMUNA HODAC
SC KAUFLAND ROMANIA SCS
SC RECYCLES TRANSYLVANIA SRL
COMPANIA AQUASERV SA
FABIAN I ZOLTAN PFA
SC WORKSHOP DOORS SRL
SC GOLD WASH CARPET SRL-D
SC PLASCOM IMPEX SRL
SC DAVILEMN SRL
SC ANGELA SRL
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

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, 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 vor
avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 30.05.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

FULOP EUGEN a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul
pentru “introducere în intravilan și stabilire zonă funcțională UTR V3bz pentru dezvoltare complexe și
baze sportive”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Viile Dealu Mic, se va parcurge etapa de
încadrare a planului.

-

PETRA COSMIN DUMITRU, loc. Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„construire locuință în regim P, împrejmuire la stradă și fosă septică”, pe amplasamentul din loc. Budiu
Mic, str. Podului, f.nr., com. Crăciunești, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului în cadrul procedurii
de evaluare adecvată.
GASPAR NONY, Sighișoara, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „schimbare
destinație cabană în centru de agrement SPA cu restaurant, cu modificări interioare, închidere terasă,
reabilitare termică”, propus a fi realizat în loc. Tîrgu Mureș, str. Plutelor, nr. 2, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
GHIRA EUGEN LIVIU, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„împrejmuire și construire imobil și branșamente la utilități”, propus a fi realizat în loc. Sovata, str.
Ghera, F.N., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC BIADOR CONSULTANȚĂ SRL-D, Șeulia de Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „amenajare pensiune agroturistică din casă neterminată”, propus a fi realizat în loc. Pipea,
com. Nadeș, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș reprezentată prin SC TEAM OIL SRL, Ploiești, a solicitat emiterea
Acordului de mediu pentru proiectul „lucrări privind punerea în siguranță a traversării aeriene pârâu
Vețca - cu conductă Dn 600 Coroi – Bordoșiu în zona Bordoșiu”, propus a fi realizat în com. Fîntînele, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA HODAC a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 7216 din 08.06.2016 emisă pentru
proiectul „alimentare cu apă brută – localitatea Hodac, județul Mureș”, propus a fi realizat în com.
Hodac, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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-

SC KAUFLAND ROMANIA SCS, București, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Primăverii, nr. 58, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC RECYCLES TRANSYLVANIA SRL, Sighișoara, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitățile “Colectarea deșeurilor nepericuloase, Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase,
Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe
amplasamentul din loc. Daneș, nr. 274, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
COMPANIA AQUASERV SA, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “sistemul
de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare Băgaciu şi Deleni, comuna Băgaciu, judeţul
Mureş”, pe amplasamente din loc. Băgaciu și Deleni, com. Băgaciu, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
FABIAN I ZOLTAN PFA, Beica de Jos, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții”, pe amplasamentul din loc.
Beica de Jos, nr. 186, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
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SC WORKSHOP DOORS SRL, Vătava, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Tăierea și rindeluirea lemnului”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Iernuțeni, nr. 120, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC GOLD WASH CARPET SRL-D, Sîngeorgiu de Mureș, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu
nr. 119 din 07.10.2015 pentru activitatea “spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor
din blană”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 1107, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC PLASCOM IMPEX SRL, Reghin, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 231/19.10.2011
pentru activitatea “exploatare forestieră”, în parchete din fondul forestier al jud. Mureș, Bistrița-Năsăud,
Brăila, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC DAVILEMN SRL, Reghin, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 43/27.01.2012 pentru
activitatea “exploatare forestieră”, în parchete din fondul forestier al jud. Mureș, se va analiza solicitarea
de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC ANGELA SRL, Reghin, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 91/10.08.2016 pentru activitatea
“exploatare forestieră”, în parchete din fondul forestier al jud. Mureș, 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
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