Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 7328 / 13.10.2016
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 TÎRGU MUREŞ – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÂRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT– e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA – e-mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA DEDA – e-mail – deda@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂGACIU – e-mail – bagaciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA OGRA – e-mail – ogra@cjmures.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) – 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. OLTEAN AURELIA-DINA, Aluniş, nr. 683, 0744841139
2. BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A 7-A, Sovata, str. Trandafirilor, nr. 64, viorelneguliciu@gmail.com
3. OVM OIL SRL, com. Răstoliţa, sat Iod, 0746224630
4. LAS PROM SRL,Tg. Mureş, str. Cuza Vodă, nr. 35, office@lasprom.ro, tehnic@lasprom.ro, 0740117290
5. COMUNA OGRA, str. Principală, nr. 103A, ogra@cjmures.ro, 0265458112
6. AEROPORT TRANSILVANIA SA, loc. Recea, Ungheni, ana.maria@searchltd.ro, liliana.popescu@searchltd.ro
7. SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaş, p-ţa C.I. Moţaş, jud. Sibiu, office@safit.ro, cabinet@transgaz.ro
8. NORD VEST PROIECT SRL, Chirileu, Parc Industrial, nr.1B, pal.csaba@aksd.ro, csabapal@gmail.com
9. SNGN ROMGAZ SA – SPEE IERNUT, str. Energeticii, nr. 1, fax 026547494, rodica.pop@romgaz.ro
10. HAN LUCK SRL, Ungheni, nr. 67, 0761664492
11. INAD GROUP DOORS SRL, Reghin, str. Viilor, nr. 94, adina.d@usiworkshop.ro
12. COMUNA DEDA, str. Principală, nr. 175, deda@cjmures.ro
13.SNGN ROMGAZ SA – suc. Mediaş, str. Gării, nr. 5, jud. Sibiu, catalina.precup@romgaz.ro
14. LUPU TRANS SRL, Reghin, str. Ierbuşului, nr. 36 B, luputrans@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. 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
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a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, a Ordinului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizaţiei integrate 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 Comisiei de
Analiză Tehnică ce vor avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 18.10.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OLTEAN AURELIA-DINA, Aluniş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „construire casă
familială”, pe amplasamentul din loc. Budiu Mic, str. Podului, F.N. extras C.F. 50546, com. Crăciuneşti, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare adecvată.
BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A 7-A, Sovata, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„construcţia unei locuinţe P+M, împrejmuire şi branşamente la utilităţi”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str.
Stejerişului, F.N. extras C.F. 54291/Sovata, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare
adecvată.
OVM OIL SRL, com. Răstoliţa, sat Iod, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „amplasare
instalaţie de distribuţie gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule tip SKID cu un rezervor de 4850 l”, pe
amplasamentul din loc. Recea, nr. 1E, oraş Ungheni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
LAS PROM SRL,Tg. Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „reabilitarea, extinderea,
înlocuirea sistemelor de distribuţie apă potabilă pe str. G. Coşbuc şi str. 22 Decembrie, loc. Târnăveni, jud.
Mureş ”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. G. Coşbuc între imobil nr. 88 până la nr. 118 şi str. 22 Decembrie
de la CEC până la imobil nr. 66, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA OGRA, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „modernizare străzi şi drum de acces în
localităţile Giuluş şi Lăscud”, pe amplasamentul din loc. Giuluş şi Lăscud, com. Ogra, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
AEROPORT TRANSILVANIA SA, Recea, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „lucrări de
intervenţie (DALI) RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)”, pe amplasamentul din loc.
Recea, DN 15, km 14,5, nr. 1, oraş Ungheni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Realizare conductă
transport gaze pentru interconectare între Ø10” Ţeline – Sighişoara şi Ø28” Coroi – Bărcuţ – Varianta 2”, pe
amplasamentul din extravilanul loc. Apold, se va parcurge etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a
raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată.
NORD VEST PROIECT SRL, Chirileu, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Complex pentru
servicii integrate de pompe funebre şi asimilate”, pe amplasamentul din loc. Chirileu, nr. 1B, Parcul Industrial
Mureş, com. Sînpaul, va parcurge etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului.
SNGN ROMGAZ SA – SPEE IERNUT, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea CTE
Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”, pe amplasamentul
din loc. Iernut, str. Energeticii, nr. 1, se va parcurge etapa de analiză a calităţii Studiului de Evaluare Adecvată.
HAN LUCK SRL, Ungheni, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 63 / 18.06.2015, emisă pentru
„recuperarea materialelor reciclabile sortate, dezasamblare VSU, comerţ cu ridicat al deşeurilor şi resturilor”,
pe amplasamentul din loc. Cristeşti, nr. 563F, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
INAD GROUP DOORS SRL, Reghin a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu, emisă pentru „fabricarea
elementelor de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Iernuţeni, nr. 120,
se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
COMUNA DEDA, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru Servicii de canalizare menajeră şi epurare, pe
amplasamentul din loc. Deda, jud. Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SNGN ROMGAZ SA – suc. Mediaş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 134 / 07.06.2013 emisă pentru
Secţia de Producţie Gaze Naturale Delenii, pe amplasamentul din loc. Delenii, str. Principală, nr. 1, com. Băgaciu, se
va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
LUPU TRANS SRL, Reghin, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 229 / 19.10.2011 emisă pentru activitatea
“exploatări forestiere”, pe amplasamente de pe raza jud. Mureş, 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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