Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 8777/15.12.2016
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 UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA MIHEŞU DE CÎMPIE - mihesu@cjmures.ro
PRIMĂRIA AŢINTIŞ – e-mail - atintis@cjmures.ro
PRIMĂRIA GREBENIŞU DE CÎMPIE – e-mail - grebenisu@cjmures.ro
PRIMĂRIA ZAU DE CÎMPIE – e-mail - zaucimpie@cjmures.ro
PRIMĂRIA ICLĂNZEL – e-mail - iclanzel@cjmures.ro
PRIMĂRIA BAND – e-mail - band@cjmures.ro
PRIMĂRIA POGĂCEAUA – e-mail - pogaceaua@cjmures.ro
PRIMĂRIA OGRA – e-mail - ogra@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRNĂVENI – e-mail - tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ - e–mail - tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA EREMITU – e-mail - eremitu@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA RĂSTOLIŢA – e-mail – rastolita@cjmures.ro
PRIMĂRIA DEDA – e-mail – deda@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@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
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 20.12.2016, ora 10.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Str. Podeni, nr. 10, loc.Tîrgu Mureş, jud. Mureş, Cod 540253
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Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
CURTIFAN AUGUSTA DIANA Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal,
care crează cadrul pentru “Ansamblu de locuinţe unifamiliale”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str.
Lungă, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului.
SC DOLOMITI INVEST SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
crează cadrul pentru “Actualizare PUZ – Ansamblu rezidenţial DOLOMITI”, pe amplasamentul din loc.
Tîrgu Mureş, str. Livezeni, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului.
COMUNA ALUNIŞ a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi Regulament Local de
urbanism aferent comunei Aluniş cu satele aparţinătoare – Aluniş, Fiţcău, Lunca Mureşului”, se va parcurge etapa de
încadrare a planului.
COMUNA SÎNGEORGIU DE MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere prin asfaltare”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, străzile Marton Aron,
Salcîmilor, Trandafirilor, Pîrîului, Căminului, Nucului, Teilor, Morii, Mociar, Piţigoiului, Grădinarilor, Viilor, Prunilor,
Păşunii, Lutului, Rîtul Morii şi Agricultorilor, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Separare
instalaţii tehnologice la sonde – secţia Grebeniş”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, Miheşu de Cîmpie, Aţintiş,
Grebenişu de Cîmpie, Zau de Cîmpie, Iclănzel, Band, Pogăceaua, Ogra, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MONTREPCOM SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conductă
şi branşamente gaze naturale presiune joasă”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, străzile Victor Babeş, Bălţii,
Băilor, Gruete, Pasaj Clor şi Cerbului, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
ELECTRICA SERV SA – AISE Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Îmbunătăţire de tensiune şi modernizare LEA j.t. Cucerdea”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MOB DESIGN SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construirea unei hale
metalice – modernizarea activităţii de producţie mobilier”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Livezeni,
f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC BAROCK STIL SRL Sîngeorgiu de Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizarea activităţii de producţie statuete din lemn”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str.
Tofalău, nr. 40, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MOSOLY DENT SRL Eremitu a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea de
dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice”, pe amplasamentul din loc. Eremitu, nr. 619, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC LANDMANIA SRL Cristeşti a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Exploatare agregate
minerale – deschidere balastieră”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Ogra, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC POWER SUPPLY SYSTEMS UPS SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Repararea echipamentelor electrice, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase,
comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Depozitelor, nr. 22, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC GIANT PRODIMPEX SRL Ungheni a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 59 din 20.04.2011 emisă
pentru activitatea “Fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, str.
Principală, nr. 161J, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC INDUSTRIAL FOREST SRL Hodoşa a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu emisă pentru activitatea
“Exploatare forestieră”, desfăşurată pe amplasamente situate în fondul forestier de pe raza jud. Mureş, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC FRASINUL SRL Anieş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu emisă pentru activitatea “Exploatare
forestieră”, desfăşurată pe amplasamente situate în fondul forestier 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
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