Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 3528/20.05.2016
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 MUREȘ - e-mail – tirgumures@cjmures.ro
PRIMĂRIA DANEȘ - e-mail – danes@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ - e-mail singeorgiudemures@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA – e - mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA ZAGĂR – e - mail – zagar@cjumres.ro
PRIMĂRIA STÎNCENI – e - mail – stinceni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALUNIȘ - e – mail – alunis@cjmures.ro
PRIMĂRIA OGRA – e - mail – ogra@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e - mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e - mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRNĂVENI – e- mail – tirnaveni@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
1. SZASZ FELIX, Tîrgu Mureș, str. Răsăritului, nr. 4A, ap. 1, tel. 0746244693
2. PINTEA IULIAN CĂLIN, Tîrgu Mureș, str. Ana Ipătescu, nr. 10A, tel. 0723223370
3. S.C. LOGHIN MOB S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr. 10, ap. 11, fax 0365816347
4. PRIMĂRIA COMUNEI VIIȘOARA, Viișoara, str. Principală, nr. 111, e-mail viisoara@cjmures.ro
5. SNGN ROMGAZ SA, Suc. Mediaș, Mediaș, str. Gării, nr. 5, jud. Sibiu, adriana.lata@romgaz.ro
6. COMUNA LUNCA, Lunca, str. Principală, nr. 228, e-mail george.construct2000@yahoo.com
7. COMUNA VOIVODENI, Voivodeni, nr. 160, e-mail voivodeni@cjmures.ro
8. COMUNA COROISÎNMĂRTIN, Coroisînmărtin, nr. 49, e-mail coroisinmartin@cjmures.ro
9. S.C. POPAS ARMONIA S.R.L., Meștera, nr. 84, lauramihesan@leaderconsult.ro
10. S.C. ALL TIN S.R.L., Aluniș, nr. 654, e-mail aletinca@yahoo.com
11. S.C. LANDMANIA S.R.L., Sînpaul, str. Principală, nr. 34A, sclandmaniasrl@yahoo.com
12. S.C. GAZPROIECT S.A. Brașov, str. Nicopole, nr. 44, office@gazproiect.ro
13. S.C. MIAROM COMIND S.R.L., Saeș, nr. 77, tel. 0766720254
14. S.C. TETRONIC S.R.L., Sîngeorgiu de Mureș, str. Wesselenyi Erzsebet, nr. 6, e-mail tetronic@tetronic.ro
15. S.C. F&G ECO S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Ioan Buteanu, nr. 25, ap. 42, tel. 0744953567
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16. S.C. PRIMERA PLAST S.R.L., Daneș, str. Principală, nr. 380, e-mail primera.plast@yahoo.ro
17. S.C. BIS BIR S.R.L., Băița, nr. 60, tel. 0743433872
18. S.C. PRESCOM IERNUT S.A., Iernut, str. Dacia Traian, nr. 15, tel. 0731837280
19. S.C. PAI AGROCOMPLEX S.R.L., Tîrnăveni, str. După Deal, nr. 5, e-mail pai.agrocomplex@gmail.com
20. S.C. VETA S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Lacului, nr. 1, e-mail poli@vetasrl.ro
21. S.C. LARIX MOBILA S.R.L., Reghin, str. Iernuțeni, nr. 56, e-mail office@larixmobila.ro
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 24.05.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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-

-

-

-

-

-

-

-

SZASZ FELIX, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de Detaliu, care creează
cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construire locuință”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș,
str. Trebely, nr. 49, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
PINTEA IULIAN CĂLIN, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Lotizare teren și stabilire zonă funcțională UTR LV2z pentru construire locuințe
unifamiliale”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Livezeni, nr. 69/G, se va parcurge etapa de încadrare a
planului.
S.C. LOGHIN MOB S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Introducere în intravilan și stabilire zonă funcțională agroindustrială”, pe amplasamentul
din loc. Breaza, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
PRIMĂRIA COMUNEI VIIȘOARA, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General și
Regulament Local de Urbanism aferent comunei Viișoara cu satele Viișoara, Sîntioana și Ormeniș, jud. Mureș”,
se va analiza calitatea Raportului de mediu și se va lua decizia de emitere a Avizului de mediu.
SNGN ROMGAZ SA, Suc. Mediaș, a solicitat revizuirea deciziei de încadrare nr. 748/08.04.2016 emisă pentru
proiectul „Modernizare grup sonde gaze naturale 53 Filitelinc”, pe amplasamentul din com. Bălăușeri, sat Filitelnic
extravilan și com. Zagăr, sat Zagăr extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNGN ROMGAZ SA, Suc. Mediaș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea grup 17
Nadeș”, pe amplasamentul din com. Daneș, sat Seleuș, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA LUNCA, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltarea drumului comunal DC 159
în comuna Lunca, județul Mureș DC 159 (DN 15A) – Sîntu L= 1,675 km”, pe amplasamentul din com. Lunca, sat
Sîntu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA VOIVODENI, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri agricole
în comuna Voivodeni județul Mureș- faza DALI”, pe amplasamentul din loc. Voivodeni, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
COMUNA COROISÎNMĂRTIN, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare trotuare în
localitatea Coroisînmărtin, comuna Coroisînmărtin, județul Mureș”, pe amplasamentul din loc. Coroisînmărtin, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. POPAS ARMONIA S.R.L., Meștera, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
pensiune agroturistică – faza SF”, pe amplasamentul din com. Stînceni, sat Meștera, nr. 84, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
S.C. ALL TIN S.R.L., Aluniș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare piscicolă și
agrement”, pe amplasamentul din loc. Aluniș, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. LANDMANIA S.R.L., Sînpaul, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare agregate
minerale – deschidere balastieră”, pe amplasamentul din loc. Ogra, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
S.C. LANDMANIA S.R.L., Sînpaul, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare agregate
minerale – deschidere balastieră”, pe amplasamentul din loc. Chirileu, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
S.C. GAZPROIECT S.A. Brașov pentru SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, a solicitat emiterea Acordului de mediu
pentru proiectul „Pregătirea conductei Ø 20” Band – Sărmășel (Fir I) pentru transformarea în conductă
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godevilabilă, pe amplasamentul din loc. Sărmășel, Sînpetru de Cîmpie, Pogăceaua, Șincai, Mădăraș și Band, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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S.C. MIAROM COMIND S.R.L., Saeș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Alte servicii de
cazare”, pe amplasamentul din loc. Saeș, nr. 94, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare.
S.C. TETRONIC S.R.L., Sîngeorgiu de Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Fabricarea altor echipamente electrice”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureș, str. Wesselenyi Erzsebet,
nr. 6, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. F&G ECO S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 154/06.04.2009, emisă pentru
activitatea „Colectarea deșeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Gării, nr. 78, jud. Mureș, se
va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. PRIMERA PLAST S.R.L., Daneș, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 47/31.03.2011, emisă pentru
activitățile „Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
Colectarea deșeurilor nepericuloase, Fabricarea altor produse din material plastic”, pe amplasamentul din
loc. Seleuș, nr. 299/A, com. Daneș, jud. Mureș, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare.
S.C. BIS BIR S.R.L., Băița, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Operațiuni de mecanică
generală”, pe amplasamentul din loc. Băița, nr. 60, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare.
S.C. PRESCOM IERNUT S.A., Iernut, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 315/23.10.2013, emisă pentru
activitățile „Colectarea deșeurilor nepericuloase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Colectarea și
epurarea apelor uzate (servicii de vidanjare)”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Dacia Traiana, nr. 15,
pe raza orașului Iernut și a comunelor Bogata, Cucerdea, Chețani, Cuci, Saschiz, Viișoara, Zagăr, jud. Mureș, se va
analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. PAI AGROCOMPLEX S.R.L., Tîrnăveni, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Creșterea ovinelor și caprinelor”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. După Deal, nr. 5, se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. VETA S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 255/09.11.2011, emisă pentru
activitățile „Fabricarea încălțămintei, Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe amplasamentul din
loc. Tîrgu Mureș, str. Lacului, nr. 1, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare.
S.C. LARIX MOBILA S.R.L., Reghin, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 87/17.04.2012, emisă pentru
activitățile „Tăierea și rindeluirea lemnului, Fabricare mobilă n.c.a.”, pe amplasamentul din loc. Reghin,
str. Gurghiului, nr. 69, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. LARIX MOBILA S.R.L., Reghin, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Fabricare
mobilă n.c.a.”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Iernuțeni, nr. 56, se va analiza solicitarea de emitere 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. Olimpia VARADI
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