Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 1894 / 18.03.2016
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 SÎNGEORGIU DE PĂDURE – e-mail – sgpadure@cjmures.ro
PRIMĂRIA ADĂMUŞ – e-mail – adamus@cjmures.ro
PRIMĂRIA APOLD – e-mail – apold@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÎMPIE – e-mail – ceuasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂIEŞTI – e-mail – craiesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÎNTÎNELE – e-mail – fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHEORGHE DOJA – e-mail – ghdoja@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEŞTI – e-mail – ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA IDECIU DE JOS – e-mail – ideciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA PETELEA – e-mail – petelea@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ – e-mail – sintana@cjmures.ro
- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019
Călimani-Gurghiu 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
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. COMUNA GHEORGHE DOJA, office@natnet.ro, naturalnet@yahoo.com
2. COMUNA IDECIU DE JOS, ara_architects@ymail.com, tel/fax 0788322106/0265716312
3. COZMA BOGDAN, Tîrgu Mureş, tel. 0749205530, aalto.proiect@yahoo.com
4. S.C. MEERU INVESTMENT S.R.L., Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei, nr. 13, arhitectonpro@yahoo.com
5. SABADI ANA-RALUCA, Tîrgu Mureş, str. Libertăţii, tel. 0740460838
6. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, tel/fax 0265263211/0265268718, gaspar.levente@cjmures.ro
7. COMUNA CRĂIEŞTI, tel/fax 0265427637
8. COMUNA CRISTEŞTI, str. Principală, nr. 678, cristesti@cjmures.ro
9. COMUNA FÎNTÎNELE, str. Principală, nr. 124, fintinele@cjmures.ro
10. ORMENIŞAN DAN LUCIAN, Tîrgu Mureş, tel. 0744172812
11. S.N.G.N. ROMAGAZ S.A. – suc. Mediaş, adriana.lata@romgaz.ro, medias@romgaz.ro

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREȘ
Str. Podeni, nr. 10, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș, Cod 540253
E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265314984, 0365404925; Fax 0265314985

12. C.N.A.D.N.R. Bucureşti, tel/fax 0212643200/0213120984, office@andnet.ro
13. S.C. ILYES ARTEC S.R.L. Tîrgu Mureş, str. Pavel Chinezu, nr. 13, tel. 0744692852
14. S.C. MOL ROMÂNIA PP S.R.L. Cluj-Napoca, 0723301777 / 0265265182 mures@molromania.ro
15. S.C. LOGISTIC ATLAS E PLUS S.R.L. Petelea, nr .557, 0744633610, 0745232435
16. S.C. MIRDATOD PROD S.R.L. Ibăneşti, nr. 273, 0732409503, 0265538055
17. S.C. SICERAM S.A., Sighişoara, str. Viilor, nr. 123, Fax 0265777317, office@siceram.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, 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 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 22.03.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMUNA GHEORGHE DOJA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare PLAN
URBANISTIC GENERAL şi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent comunei
GHEORGHE DOJA pentru extravilanul şi intravilanul localităţilor Gheorghe Doja, Ilieni, Leordeni, Satu
Nou şi Tirimia, se va parcurge etapa de încadrare şi se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de
mediu şi a unui studiu de evaluare adecvată;
COMUNA IDECIU DE JOS a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare PLAN
URBANISTIC GENERAL şi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent comunei IDECIU DE
JOS cu satele aparţinătoare Ideciu de Jos, Ideciu de Sus, şi Deleni, se va parcurge etapa de încadrare şi se va
analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu şi a unui studiu de evaluare adecvată;
COZMA BOGDAN, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Elaborare PUZ – str. Salcâmilor, com. Sîntana de Mureş”, pe amplasamentul din
intravilanul loc. Sîntana de Mureş, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
S.C. MEERU INVESTMENT S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Stabilire reglementări pentru reconformare clădire cu
funcţiunea de serviciu alimentaţie publică şi construire anexe necesare funcţionării”, pe amplasamentul
din loc. Tîrgu Mureş, str. Verii, nr. 55, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
SABADI ANA-RALUCA, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Stabilire reglementări în vederea construirii unei locuinţe
unifamiliale pe parcela propusă în relaţie cu parcelele învecinate”, pe amplasamentul din loc.
Tîrgu Mureş, str. Voinicenilor, f. nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului.
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare DJ 106 Agnita – Sighişoara (tronson limită judeţ Sibiu - Sighişoara, km 82+490 km
98+023 – Faza S.F.”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, Apold, satul Şaeş, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, a solicitat revizuirea Acordului de mediu pentru proiectul „
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136 Sîngeorgiu de Pădure – Bezidu Nou – limita jud. Harghita,
DJ 136 km 1+900- 8+830 şi DJ 136A km 0+000- 3+339”, pe amplasamentul din oraşul Sîngeorgiu de
Pădure, satele Bezid şi Bezidu Nou, se va analiza solicitarea de revizuire.
COMUNA CRĂIEŞTI, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare străzi
interioare în localitatea Crăieşti”, pe amplasamentul din loc. Crăieşti, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
COMUNA CRISTEŞTI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizări stradale
în satul Vălureni, comuna Cristeşti, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din comuna Cristeşti, satul
Vălureni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului
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COMUNA FÎNTÎNELE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea
drumului comunal DC 47 Bordoşiu – Cibu”, pe amplasamentul din comuna Fîntînele, satele Bordoşiu,
Cibu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului
ORMENIŞAN DAN LUCIAN, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire service şi spălătorie auto şi împrejmuiri”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Libertăţii, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.N.G.N. ROMAGAZ S.A. – suc. Mediaş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 3 Boian”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Corneşti,
com. Adămuş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
C.N.A.D.N.R. Bucureşti, a solicitat revizuirea Acordului de mediu nr. 5 din 15.10.2014 emis pentru
proiectul „Autostrada Tîrgu Mureş – Ogra”, se va analiza solicitarea de revizuire.
S.C. ILYES ARTEC S.R.L. Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Fabricarea altor produse din cauciuc”, pe amplasamentul din loc. Cîmpeniţa, nr. 153, com. Ceuaşu de
Cîmpie, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. MOL ROMÂNIA PP S.R.L. Cluj-Napoca, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Gh. Doja, nr. 76, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei
de mediu fără program de conformare.
S.C. LOGISTIC ATLAS E PLUS S.R.L. Petelea,, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activităţile „Extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi a caolinului”, pe amplasamentul din loc.
Petelea, F.N, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. MIRDATOD PROD S.R.L. Ibăneşti, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 34 / 05.02.2013,
emisă pentru „Fabrica de procesare lapte”, pe amplasamentul din loc. Ibăneşti, str. Principală, nr. 273, se
va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. SICERAM S.A., Sighişoara, a solicitat revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu SB 109/15.02.2010,
emisă pentru activitatea „Fabricarea cărămizilor, a ţiglei şi altor produse pentru construcţii din argilă
arsă”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Viilor, nr. 123, se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei integrate 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

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREȘ
Str. Podeni, nr. 10, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș, Cod 540253
E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265314984, 0365404925; Fax 0265314985

