Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 2721/16.03.2018
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 TĂURENI – e-mail – taureni@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ – e-mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÎNTÎNELE – e-mail – fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA BAND – e-mail – band@cjmures.ro
PRIMĂRIA BERENI – e-mail – bereni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA BOGATA – e-mail – bogata@cjmures.ro
PRIMĂRIA RUŞII MUNŢI – e-mail – rusiimunti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA PĂSĂRENI – e-mail – pasareni@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ADĂMUŞ – e-mail – adamus@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 Bălăuşeri-Sovata
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 MiciBicheş) – 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) - email - a_tmh@yahoo.com
1. SC I&C TRANSILVANIA CONSTRUCŢII SRL Turda
2. SC EVORA CENTER SRL Reghin
3. VERES SZASZ KATALIN
4. COMUNA FÎNTÎNELE
5. COMUNA BAND
6. COMUNA BERENI
7. SC DELGAZ GRID SRL prin SC PROCONFORT SRL Sibiu
8. SC STRATEGIC ADVISORS SRL Bucureşti
9. MIRCEA RĂZVAN
10. FLOREA CRISTIAN IOAN
11. SC RECYCLES TRANSYLVANIA SRL Sighişoara
12. SC REMAT MUREŞ SA Tîrgu Mureş
13. SC RUDI-HANNA-EDIT SRL Tîrgu Mureş
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14. SC E MOL JUNIOR COMPANY SRL Morăreni
15. SC FRIESLANDCAMPINA ROMANIA SA Tîrgu Mureş
16. SC OMV PETROM MARKETING SRL Bucureşti
17. SC SACONS SRL Cristeşti
18. SC COMPANIA DE DEMOLARI INDUSTRIALE SRL Dîmbău
19. SC COMPANIA AQUASERV SA Tîrgu Mureş
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, 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 20.03.2018, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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SC I&C TRANSILVANIA CONSTRUCŢII SRL Turda a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal
care creează cadrul pentru “Introducere în intravilan şi stabilire zonă funcţională pentru zootehnie şi producţie”, pe
amplasamentul din loc. Tăureni, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului;
SC EVORA CENTER SRL Reghin a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul
pentru “Conversie funcţională terenuri situate în Reghin identificate în CF 54420, 54421, 54438, 56770, 54419”, pe
amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbuş, nr. 17-19, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
VERES SZASZ KATALIN a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru
“Construire case de locuit unifamiliale”, pe amplasamentul din loc. Sîntana de Mureş, str. Panseluţelor, se va parcurge etapa
de încadrare a planului;
COMUNA FÎNTÎNELE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extinderea reţelelor de canalizare a
apelor uzate menajere”, pe amplasamentul din com. Fîntînele, sat Călimăneşti, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
COMUNA BAND a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Canalizare şi staţie de epurare în comuna
Band- finalizarea lucrărilor etapa I”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COMUNA BERENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătăţire infrastructură rutieră prin
asfaltare pe DC31 km 0+260-1+680”, pe amplasamentul din com. Bereni, satele Mărculeni-Cându, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
SC DELGAZ GRID SRL prin SC PROCONFORT SRL Sibiu a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, străzile Morii,
Piaţa Octavian Goga, Târnavei, Piaţa H.Oberth şi Stejarilor, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SC DELGAZ GRID SRL prin SC LAS PROM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, pe amplasamentul din loc. Luduş, străzile Măgurei,
Liniştei şi Eroilor, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SC DELGAZ GRID SRL prin SC LAS PROM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, pe amplasamentul din loc. Luduş, străzile
Mihai Eminescu şi Viilor, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SC DELGAZ GRID SRL prin SC LAS PROM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, pe amplasamentul din loc. Bogata, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;
SC STRATEGIC ADVISORS SRL Bucureşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire staţie
mixtă de distribuţie carburanţi”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 302, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului;
MIRCEA RĂZVAN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere parter, mansardare parţială şi
schimbare de destinaţie din magazie în atelier de tâmplărie”, pe amplasamentul din com. Ruşii Munţi, sat Maioreşti, nr.
108/A, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
FLOREA CRISTIAN IOAN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Supraetajare ap. I cu schimbare
destinaţie în spaţiu comercial şi supraetajare ap. II cu schimbare de destinaţie din locuinţă în hostel şi PUB”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 104, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
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SC RECYCLES TRANSYLVANIA SRL Sighişoara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, fabricarea ambalajelor
din lemn“, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, cartier Venchi – Ferma nr. 7, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu;
SC REMAT MUREŞ SA Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, comerţ cu
ridicata al deşeurilor şi resturilor“, pe amplasamentul din loc. Luduş, str. 1 Mai, nr. 21, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu;
SC RUDI-HANNA-EDIT SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor“, pe
amplasamentul din loc. Păsăreni, str. Principală, nr. 31, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
SC E MOL JUNIOR COMPANY SRL Morăreni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea
şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto)“, pe amplasamentul din com. Ruşii Munţi, sat Morăreni, str. Principală, nr.
1/A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
SC FRIESLANDCAMPINA ROMANIA SA Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 186 din 08.09.2011
emisă pentru activitatea “Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor“, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Bega, nr. 1, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
SC OMV PETROM MARKETING SRL Bucureşti a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 66 din 03.04.2013 emisă
pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate“, pe
amplasamentul din loc. Reghin, str. Mihai Viteazul, nr. 230 – Staţia de desitribuţie carburanţi nr. 3 Reghin, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
SC SACONS SRL Cristeşti a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 56 din 04.06.2015 emisă pentru activitatea
“Fabricarea produselor metalice prin deformare plastică“, pe amplasamentul din loc. Vidrasău, Platforma Industrială, nr.
1/G, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
SC COMPANIA DE DEMOLARI INDUSTRIALE SRL Dîmbău a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr.
45/30.03.2011 revizuită la data de 04.07.2017 emisă pentru activităţile “Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu
ridicata al deşeurilor şi resturilor, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, fabricarea
ambalajelor din lemn, tratarea deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din com. Adămuş, sat Dîmbău, str. Mare, nr.
107A, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
SC COMPANIA AQUASERV SA Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 143 din 21.07.2011 revizuită
la data de 23.03.2017 emisă pentru “Sistemul de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare a apelor uzate în
municipiul Tîrgu Mureş”, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

Cu deosebită consideraţie,

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