Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 2076 / 24.03.2016

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 ADĂMUŞ – e-mail – adamus@cjmures.ro
PRIMĂRIA DANEȘ– e-mail – danes@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA ACĂȚARI – e-mail – acatari@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@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 BĂLĂUȘERI, office@natnet.ro, naturalnet@yahoo.com, balauseri@cjmures.ro
2. COMUNA BĂGACIU, Băgaciu, nr. 112, bagaciu@cjmures.ro
3. PINTYA ANDRAS, Tîrgu Mureş, str. Iuliu Maniu, nr. 7, tel. 0745501774
4. S.C. MANSARDA INVESTMENT GROUP S.R.L., Tîrgu Mureş, str. Liviu Rebreanu, nr. 1,
tel. 0785210222 arhitectonpro@yahoo.com
5. R.N.P. ROMSILVA – Direcția Silvică Mureș - Ocolul Silvic Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș,
str. G. Enescu, nr. 6, tel/fax 0265/220060, dsmures@rosilva.ro
6. S.C. FANDEMO S.R.L., Cristești, nr. 65, tel. 0740002532
7. S.C. NHBBC RO S.R.L., Sîntana de Mureș, str. Voinicenilor, nr. 695/C2, tel/fax 0365424578,
Sorin.Ignat@turbocam.com
8. S.C. KELEV TRANS S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Petru Dobra, nr. 2, ap. 20, tel. 0744204346
9. S.C. MONTREPCOM S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Pandurilor, nr. 131, ap. 1, fax 0265/254209
10. MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, Sighișoara, P-ța Muzeului, nr. 7, sighisoara@cjmures.ro
11. S.N.G.N. ROMAGAZ S.A. – suc. Mediaş, adriana.lata@romgaz.ro, medias@romgaz.ro
12. COMUNA CHIBED, Chibed, nr. 452, chibed@cjmures.ro
13. PAROHIA EVANGHELICA C.A. SASCHIZ, Saschiz, nr. 304, tel. 0766720254
14. S.C. CIE MATRICON S.A., Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 155, 0730119699
15. S.C. ANGRA ELECTRONIC S.R.L. Tîrgu Mureş, str. Săliște, nr. 21, gabim112@yahoo.com
16. S.C. SCULPTORUL S.R.L. Tîrgu Mureș, str. Cotitura de Jos, nr. 13, sculptorul91@gmail.com
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17. S.C. FITOPREST S.R.L. Reghin, str. Păltiniș, nr. 36, fitoprest.ms@gmail.com
18. S.C. CALISIMA S.R.L. Sighișoara, str. Stradela Cetății, nr. 1, tel. 0766720254
19. S.C. ANDREA FOREST S.R.L. Saschiz, Ferma Hameicolă, nr. 6, andreeaforest@yahoo.com
20.
SZAKACS
ȘTEFAN
CLAUDIU
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ,
Sighișoara,
str. Crizantemelor, nr. 29/11, tel. 0766720254
21. S.C. IRIS SERVICE CIUC S.R.L., Miercurea Ciuc, str. Vânătorilor, nr. 4,
jud. Harghita, akencse@irislemn.ro
22. S.C. SICERAM S.A., Sighişoara, str. Viilor, nr. 123, Fax 0265777317, office@siceram.ro
23. S.C. RECYCLING PROD S.R.L., Bărdești, nr.7, recyclingprod@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, 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 29.03.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMUNA BĂLĂUȘERI a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare PLAN
URBANISTIC GENERAL şi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent comunei
BĂLĂUȘERI pentru extravilanul şi intravilanul localităţilor Bălăușeri, Agrișteu, Chendu, Dumitreni,
Filitelnic, Senereuș, 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 BĂGACIU a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare PLAN URBANISTIC
GENERAL şi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent comunei BĂGACIU pentru
extravilanul şi intravilanul localităţilor Băgaciu, Delenii, se va parcurge etapa de încadrare şi se va analiza
necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
PINTYA ANDRAS, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “Elaborare PUZ – Daneș Sud”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Daneș, se va
parcurge etapa de încadrare a planului.
S.C. MANSARDA INVESTMENT GROUP S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu
pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Supraetajare și mansardare bloc de locuințe”,
pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Năvodari, nr. 13, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
R.N.P. ROMSILVA – Direcția Silvică Mureș - Ocolul Silvic Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Avizului
de mediu pentru ”Amenajamentul silvic U.P. V Ernei, u.a. 74D%”, se va parcurge etapa de încadrare a
planului.
S.C. FANDEMO S.R.L., Cristești, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
atelier și vestiare; Extindere clădire existentă și amenajare spații de producție”, pe amplasamentul din
loc. Sînpaul, nr. 8, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. NHBBC RO S.R.L., Sîntana de Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire fabrică pentru tratamente termice prin amenajări interioare și schimbare de destinație
construcții existente, refacere împrejmuire”, pe amplasamentul din loc. Acățari, nr. 41/B, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
S.C. KELEV TRANS S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire hală de producție țesături, împrejmuire cu porți de acces”, pe amplasamentul din loc.
Acățari, nr. 74/B, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului
S.C. MONTREPCOM S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă și branșament gaze naturale presiune redusă și joasă”, pe amplasamentul din oraș
Iernut, sat Cipău, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, Sighișoara, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire drum în zona cartierului Târnava II”, pe amplasamentul din loc. Sighișioara, str. Lalelelor,
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.
COMUNA CHIBED, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea stradală în
comuna Chibed”, pe amplasamentul din loc. Chibed, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
PAROHIA EVANGHELICA C.A. SASCHIZ, Saschiz, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Lucrări de reparații conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul Bisericii
Evanghelice Fortificate”, pe amplasamentul din loc. Saschiz, nr. 304, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
S.C. CIE MATRICON S.A., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Amenajări interioare și supraînălțarea atelierelor de producție existente (înscrise în CF nr. 121055corp C1-4 și CF nr. 135850-corp C5)”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja,
nr. 155, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. ANGRA ELECTRONIC S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Fabricarea altor produse din material plastic”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș,
str. Livezeni, nr. 6, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. SCULPTORUL S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 344 / 13.11.2013,
emisă pentru „Fabricarea de mobilă n.c.a.”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Cotitura de Jos,
nr. 13, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. FITOPREST S.R.L., Reghin, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Comerț cu
ridicata al produselor chimice (produse de uz fitosanitar)”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str.
Aeroportului, nr. 1, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. CALISIMA S.R.L., Reghin, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Pensiune
turistică”, pe amplasamentul din loc. Sighișoara, str. Stradela Cetății, nr. 1, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. ANDREA FOREST S.R.L., Saschiz, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Tăierea și rindeluirea lemnului”, pe amplasamentul din loc. Saschiz, Ferma Hameicolă, nr. 6, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
SZAKACS ȘTEFAN CLAUDIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, Sighișoara, a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Întreținerea și repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe
amplasamentul din loc. Sighișoara, str. Rozelor, nr. 1/A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu fără program de conformare.
S.C. IRIS SERVICE CIUC S.R.L., Miercurea Ciuc, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 161 /
27.06.2013, emisă pentru „Exploatare forestieră”, pe amplasamentul din jud. Bacău, 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.
S.C. RECYCLING PROD S.R.L., Bărdești, a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru
activitatea „Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase” activitate încadrată Anexei nr. 1 la Legea
nr. 278/2013, punctul 5.5 „Depozitarea temporară a deșeurilor periculoase care nu intră sub incidența
pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activitățile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 și 5.6, cu o capacitate totală de
peste 50 de tone, cu excepția depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea
colectării”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Depozitelor, nr. 27-29, se va parcurge etapa de
analiză detaliată a documentației depuse.
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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