Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 252/15.01.2016

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 SIGHIȘOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUȘ - e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA LIVEZENI - e-mail – livezeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SĂULIA – e-mail – saulia@cjmures.ro
PRIMĂRIA ACĂȚARI – e-mail – acatari@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOLOVĂSTRU – e-mail – solovastru@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. LUMEA BASMELOR INTERNAȚIONAL S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Sârguinței, nr. 15A,
tel. 0745520408
2. ELECTRICA SERV S.A. – SISE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD – AISE Tîrgu-Mureș,
fax 0265205654
3. COMUNA BATOȘ, Batoș, nr. 302, e-mail – batos@cjmures.ro
4. S.C. ROMCAB S.A., Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, tel. 0744528555
5. S.C. HYDRO GREENTECH S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Sârguinței, nr. 6/7, tel. 0740117290
6. S.C. VALTON ACCOMMODATION S.R.L., Sighișoara, str. Cloșca, nr. 37, tel. 0766720254
7. S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L., Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov, tel. 0728977104
8. S.C. TREDIA S.R.L., Luduș, str. Ghioceilor, nr. 27A
9. S.C. DANDAC TRANS S.R.L., Târnăveni, str. Industriei, nr. 2/B/5, tel. 0744783383
10. S.C. SILVANIA INTERNAȚIONAL PROD S.R.L., Lunca Ilvei, str. Fabricii, nr. 1, tel. 0760233153
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11. S.C. BORSILV S.R.L., Odorheiu Secuiesc
12. S.C. FRAMO ROMÂNIA S.A., Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 133, fax 0265534381
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, 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 va
avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 19.01.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- S.C. LUMEA BASMELOR INTERNAȚIONAL S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de
mediu pentru proiectul „Sediu firmă, spații de producție și desfacere, regim de înălțime P și P+1E,
construire împrejmuire, asigurare cu utilități”, pe amplasamentul din loc. Livezeni, f.nr., se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;
- ELECTRICA SERV S.A. – SISE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD – AISE Tîrgu-Mureș a
solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare LEA jt zona C.E. Luduș, prin
înlocuirea conductelor neizolat cu torsadat”, pe amplasamentul din loc. Șăulia, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
- COMUNA BATOȘ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere alimentare cu
apă în localitatea Uila, comuna Batoș”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. ROMCAB S.A. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare
stație de alimentare, recipient de stocare pentru carburanți”, pe amplasamentul din loc. Acățari, nr. 267,
se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. HYDRO GREENTECH S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Înființare exploatare agregate minerale și execuție amenajare piscicolă”, pe amplasamentul
din loc. Reghin, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. VALTON ACCOMMODATION S.R.L. Sighișoara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, pe amplasamentul din loc. Sighișoara, str.
Cloșca, nr. 37, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L. Ștefăneștii de Jos a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
„Magazin comercial Penny Market”, pe amplasamentul din loc. Luduș, str. Zăvoiului, nr. 6A, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. TREDIA S.R.L. Luduș a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 351/31.10.2012 emisă pentru
activitatea „Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanțuri și arcuri”, pentru introducerea
activității “Tratarea și acoperirea metalelor”, pe amplasamentul din loc. Luduș, str. 1 Mai, nr. 17, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. DANDAC TRANS S.R.L. Târnăveni a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 60/12.06.2015
emisă pentru activitatea „Transporturi rutiere de mărfuri (mărfuri periculoase)”, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. SILVANIA INTERNAȚIONAL PROD S.R.L. Lunca Ilvei a solicitat revizuirea Autorizaţiei de
mediu nr. 254/25.07.2012 emisă pentru activitatea „Exploatare forestieră”, în parcele forestiere situate pe
teritoriul administrativ al județului Mureș, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare;
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- S.C. BORSILV S.R.L. Odorheiu Secuiesc a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 28/03.02.2012
emisă pentru activitatea „Exploatare forestieră”, în parcele forestiere situate pe teritoriul administrativ al
județelor Harghita și Mureș, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
- S.C. FRAMO ROMÂNIA S.A. Gurghiu a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru
“Fermă de păsări găini ouătoare”, activitate încadrată în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, punctul 6.6 a “Instalație pentru creșterea intensivă a păsărilor, având capacitatea
mai mare de 40.000 de locuri”, pe amplasamentul din com. Solovăstru, sat Jabenița, nr. 379A, se va
definitiva proiectul de autorizaţie integrată 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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