Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 909 /16.02.2016
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 JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII – 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 ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE MUREȘ - OLTUL SUPERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE MUREȘ – e-mail – mures@anif.ro
PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ – e-mail – primaria@tirgumures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA AŢINTIŞ – e-mail – atintis@cjmures.ro
PRIMĂRIA ADĂMUŞ – e-mail – adamus@cjmures.ro
PRIMĂRIA COZMA – e-mail – cozma@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUSENI – e-mail – suseni@cjmures.ro
PRIMĂRIA BATOŞ – e-mail – batos@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail – ernei@cjmures.ro
- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019
Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului – e-mail – ocolgh@gmail.com
- 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) – 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. S.C. ROMUR S.A.,Tîrgu Mureș, piaţa Teatrului, nr. 10, e-mail aalto.proiect@yahoo.ro
2. RADU MARIA, Tîrgu Mureș, tel. 0756169097
3. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, Tîrgu Mureș, Piaţa Victoriei, nr. 1, tel. 0265263211
4. S.C. MARIA TRADING S.R.L., Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 86, e-mail sediu@mariatrading.ro tel.
0241551171
5. COMUNA SUSENI, tel. 0265348086, e-mail office@arhigraf.ro
6. COMUNA BATOŞ, tel. 0265544212, e-mail batos@cjmures.ro
7. POGĂCEAN FLORIN FLAVIUS şi MALOŞ CORNELIA-CLEMENTINA, Tg. Mureș, 0745400116
8. S.C. ECOHELP S.R.L.,Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 38, tel. 0733671083 , tel/fax 0365424491, e-mail
ecohelp2009@yahoo.com
9. S.C. CARNICOMP S.R.L., Sighişoara, str. Aleea Garoafelor, nr. 11/12, tel. 0265774703
e-mail sc_carnicomp@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
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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 16.02.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

S.C. ROMUR S.A., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Reconversie de UTR în vederea construirii a trei blocuri de locuinţe cu dotările
aferente”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Livezeni, nr. 12, se va parcurge etapa de încadrare a
planului.

-

RADU MARIA, Tîrgu Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reamenajare nivel
parter şi etaj pentru spaţii de cazare”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Zăgazului, nr. 14, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Reabilitare drum judeţean DJ 107G limită judeţ Alba-Aţintiş-Luduş, km 16+775 – 18+226, judeţul Mureş
faza SF”, pe teren intravilan şi extravilan situat pe teritoriul comunei Aţintiş , se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Reabilitare prin pietruire a drumului judeţean DJ107D limită judeţ Alba-Herepea-Crăieşti-Adămuş, km
31+320 – 36+438, judeţul Mureş faza SF”, pe teren intravilan şi extravilan situat pe teritoriul comunei Adămuş ,
se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Reabilitarea drumului judeţean DJ162A DN16 Cozma-limită judeţ Bistriţa-Năsăud, km 8+777 – 11+000
faza SF”, pe teren intravilan şi extravilan situat pe teritoriul comunei Cozma, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
S.C. MARIA TRADING S.R.L., Constanţa, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Fermă
tranzit Dumbrăvioara”, pe amplasamentul din loc. Dumbrăvioara, nr. 181, com. Ernei, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
COMUNA SUSENI, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare şi extindere reţea
de alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare menajeră în comuna Suseni, jud. Mureş”, pe teren
intravilan din com. Suseni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA BATOŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul “Extindere alimentare cu apă în
localitatea Uila comuna Batoş judeţul Mureş faza III", propus a fi realizat în localitatea Uila comuna Batoş, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
POGĂCEAN FLORIN FLAVIUS şi MALOŞ CORNELIA-CLEMENTINA, Tg. Mureș, au solicitat emiterea
Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere hotel şi împrejmuire”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str.
Vulturului şi str. Cîmpul Mic, F.N., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S.C. ECOHELP S.R.L.,Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile „Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, colectarea deșeurilor
nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 38, se va analiza solicitarea de emitere
a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. CARNICOMP S.R.L., Sighişoara, revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 378 din 2013 emisă pentru
activitatea „Fabricarea produselor din carne”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Inului, nr. 3, 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
consilier Mihai VLAD
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