Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 996/02.02.2018
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
SC COMPANIA AQUASERV SA – e-mail – office@aquaserv.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂGACIU – e-mail – bagaciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA GURGHIU – e-mail – gurghiu@cjmures.ro
PRIMĂRIA RÎCIU – e-mail – riciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA HODAC– e-mail – hodac@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.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, ROSCI 0297
Dealurile Târnavei Mici-Bicheş) – 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) - e-mail - a_tmh@yahoo.com

1. SC BOSTAN JUNIOR SRL Tîrgu Mureş
2. SC CIS GAZ SA Sîntana de Mureş
3. SC FUSION CONSTRUCT SRL Voiniceni
4. COMUNA SASCHIZ
5. COMUNA BĂGACIU
6. SC RURAL MEDIA HAUS SRL Cloaşterf
7. SC WASTES ECOTECH SRL Bucureşti
8. CONSILIUL LOCAL GURGHIU - SERVICIUL APĂ CANAL
9. SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL Rîciu
10. COMUNA HODAC
11. SC PRISMA INFO SRL Tîrgu Mureş
12. SC ITACA LOGISTIC SRL Tîrgu Mureş
13. SC ORMATIN MUR MATERIALE RECUPERABILE SRL Cristeşti
14. SC SALUBRISERV SA Tîrgu Mureş

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, 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 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
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
06.02.2018, ora 10.

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC BOSTAN JUNIOR SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care
creează cadrul pentru “Stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi
servicii comerciale”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Rozmarinului, nr. 1, se va parcurge etapa de
încadrare a planului;
SC CIS GAZ SA Sîntana de Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează
cadrul pentru “Reconformare zonă urbanistică”, pe amplasamentul din loc. Corunca, nr. 375, se va parcurge etapa de
încadrare a planului;
SC FUSION CONSTRUCT SRL Voiniceni a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care
creează cadrul pentru “Reconformare zonă şi stabilire reglementări pentru amplasare locuinţe colective şi spaţii
multifuncţionale”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, f.nr., se va parcurge etapa de
încadrare a planului;
COMUNA SASCHIZ a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi Regulament Local de
Urbanism aferent comunei Saschiz cu satele apaţinătoare, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
COMUNA BĂGACIU a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi Regulament Local de
Urbanism aferent comunei Băgaciu cu satele apaţinătoare, se va analiza calitatea raportului de mediu și se va lua decizia
de emitere a avizului de mediu;
SC RURAL MEDIA HAUS SRL Cloaşterf a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
camping”, pe amplasamentul din com. Saschiz, sat Cloaşterf, nr. 3, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SC WASTES ECOTECH SRL Bucureşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hale
de producție, ecran de protecție (cofferdam), clădiri tehnico-administrative pentru implementarea unei instalații
industriale în scopul închiderii definitive prin exploatare cu recuperare componente utile a batalurilor”, pe
amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. Avram Iancu, nr. 144, se va parcurge etapa de definire a domeniului evaluării şi
de realizare a raportului privind impactul asupra mediului;

CONSILIUL LOCAL GURGHIU - SERVICIUL APĂ CANAL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea “Colectarea şi epurarea apelor uzate“, pe amplasamentul din loc. Gurghiu, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu;
SC SERVICII EDILITAR-GOSPODĂREŞTI RÎCIU SRL Rîciu a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activităţile “Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata
al deşeurilor şi resturilor, alte activităţi de curăţenie“, pe raza UAT Rîciu, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu;
COMUNA HODAC a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 81 din 20.09.2017 emisă pentru activitatea
“Captarea, tratarea şi distribuţia apei“, pe amplasamentul din loc. Hodac, Toaca şi Dubiştea de Pădure, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
SC PRISMA INFO SRL Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 300 din 06.09.2012 emisă pentru
activităţile “Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice, tratarea şi acoperirea metalelor, fabricarea altor
echipamente electrice“, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 112-114, se va analiza solicitarea
de revizuire a autorizaţiei de mediu;
SC ITACA LOGISTIC SRL Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 50 din 05.03.2014 emisă
pentru activitatea “Extracţia pietrişului şi nisipului“, pe amplasamentul din loc. Vidrasău f.nr., se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
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SC ORMATIN MUR MATERIALE RECUPERABILE SRL Cristeşti a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr.
195 din 25.05.2012 revizuită la 05.03.2014 emisă pentru activităţile “Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor“, pe amplasamentul din loc. Cristeşti, str. Principală, nr. 808, se va
analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
SC SALUBRISERV SA Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 228 din 05.07.2012 emisă pentru
activităţile “Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor“, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Furnicilor, nr. 2, 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
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