Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 5391/28.07.2016
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 SÎNGEORGIU DE MUREŞ – e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e- mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRNĂVENI – e-mail - tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ, e- mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE PĂDURE – e-mail - sgpadure@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI - e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA FĂRĂGĂU – e-mail - faragau@cjmures.ro
PRIMĂRIA BEICA DE JOS – e-mail – beica@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ, - e – mail - tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e – mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e - mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e – mail – sovata@cjmures.ro
- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 CălimaniGurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului – e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro, ocolgh@gmail.com
- 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) – 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
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 02.08.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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S.C. BAROCK STIL S.R.L. a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care crează cadrul
pentru “Reconformare zonă pentru modernizare atelier de sculptură”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de
Mureş, str. Tofalău, nr. 38, 38/A, 39, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
S.C. UBM FEED ROMÂNIA S.R.L. a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care crează
cadrul pentru “Introducere în intravilan şi stabilire zonă funcţională”, pe amplasamentul din loc. Sînpaul, se va
parcurge etapa de încadrare a planului.
BARABAS ALEXANDRU a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care crează cadrul
pentru “Construire hală cu destinaţia service auto”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. Rampei, nr. 10, se va
parcurge etapa de încadrare a planului.
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ pentru MODURE ADRIAN ŞI ALŢII a solicitat emiterea Avizului de mediu
pentru Plan Urbanistic Zonal, care crează cadrul pentru “Reglementare urbanistică zonă pentru locuinţe - Horgoşa
Nord”, pe amplasamentul din loc. Sîntana, str. Crizantemelor şi Socului, f. nr., se va parcurge etapa de încadrare a
planului.
ORAŞUL SÎNGEORGIU DE PĂDURE a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru “Reactualizare plan
urbanistic general şi regulament local de urbanism aferent oraşului Sîngeorgiu de Pădure cu satele
aparţinătoare Bezid, Bezidu Nou, Loţu”, se va parcurge etapa de încadrare a planului.

COMUNA CRISTEŞTI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Refacerea trotuarelor la străzile
Vânătorilor, Primăverii, Cooperativei, Şcolii şi Bisericii”, pe amplasamentul din loc. Cristeşti, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
COMUNA CRISTEŞTI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuirea reţelei de apă şi
branşamente str. Primăverii şi Orizontului şi extinderea reţelei de apă şi canalizare pe str. Morii”, pe
amplasamentul din loc. Cristeşti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA FĂRĂGĂU a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii
rutiere de interes local în comuna Fărăgău, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din satele Fărăgău, Tonciu, Poarta,
Onuca, com. Fărăgău, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. VALENTIN ELECTRO S.R.L. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu
energie electrică staţie de pompare SP.3 Beica de Jos”, pe amplasamentul din loc. Beica de Jos, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
S.C. REGIONAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire bloc de locuinţe, amenajări exterioare, împrejmuire şi racorduri utilităţi”, pe amplasamentul din loc.
Tîrgu Mureş, str. Livezeni, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire
fermentatoare neconforme Zalău 6 bucăţi”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, nr. 1/A, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
ORMENIŞAN BOJAN IOAN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire paltformă
betonată şi şopron metalic pentru depozitare materiale de construcţii”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Livezeni, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
BUDA DANIEL – reprezentant S.C. FERMIS S.R.L. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Demolare parţială şi schimbare de destinaţie din construcţie industrial-edilitară în atelier auto şi birouri cu
amenajări interioare şi împrejmuire teren”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str. Crângului, f.nr., se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
S.C. MAKROM BUILDING S.R.L. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Ansamblu rezidenţial
cu două blocuri de locuinţe”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Livezeni, f.nr., se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
S.C. LOMAS S.R.L. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinaţie din clădire
administrativă în motel-pensiune”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Primăverii, nr. 58/B, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
S.C. AGROPREST S.R.L. a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Repararea maşinilor,
activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, Depozitări”, pe amplasamentul din loc. Dumbrăvioara, str. Gării, nr.
177, com. Ernei, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. ALPAR CONSTRUCT S.R.L. a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicataal deşeurilor şi resturilor, Colectarea deşeurilor nepericuloase,
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, pe
amplasamentul din loc. Crăciuneşti, nr. 12, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare.
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S.C. ASPHAROM S.R.L. a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 391 din 20.12.2012 emisă pentru activitatea
„Producţie de mixturi asfaltice”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Barajului, nr. 12, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. OCSI FOREST S.R.L. a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 287 din 23.08.2012 emisă pentru activitatea
„Exploatare forestieră”, desfăşurată pe teritoriul administrativ al jud. Mureş şi Buzău, se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
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,
ing. Cristina PAŞCU-EMRICH
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