Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 6085/25.08.2016
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 SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIȘOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ - e-mail –singdemures@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEȘTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA MIERCUREA NIRAJULUI - e-mail – mniraj@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT - e- mail – iernut@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) – 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 30.08.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

SC DARES STORE SRL Sovata a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care crează
cadrul pentru “Construire complex turistic cu dotări SPA, cazare și restaurant”, pe amplasamentul din loc. Sovata,
str. Lungă, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului.

-

SC ANKRYST IMPEX SRL Sighișoara a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere și
reamenajare restaurant”, pe amplasamentul din loc. Sighișoara, str. Lalelelor, nr. 7-9, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC BĂILE SĂRATE SRL Sîngeorgiu de Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
restaurant și sală de evenimente”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureș, str. Băilor, nr. 1112 (actual nr. 6),
se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
BEJAN VIOREL Reghin a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire spălătorie auto”, pe
amplasamentul din loc. Reghin, str. Iernuțeni, nr. 79/A, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. STRABAG S.R.L. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare materiale de
umplutură pentru autostrada Ungheni-Ogra”, pe ampalsamentul din loc. Chirileu, se va parcurge etapa de încadrare
a proiectului.
SC NICOL BURG SRL Sighișoara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Hoteluri și alte
facilități de cazare similare”, pe amplasamentul din loc. Sighișoara, str. Ecaterina Varga, nr. 23B, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC A&C TRADING SRL Sighișoara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile “Fabricarea de
construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, operațiuni de mecanică generală”, pe
amplasamentul din loc. Albești, str. Națională, nr. 67, incinta nr. 3, ferma zootehnică nr. 3, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC CSABATI AUTO SRL Miercurea Nirajului a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile
“Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,
comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe amplasamentul din
loc. Miercurea Nirajului, str. Semănătorilor, nr. 30, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC SERVPLASTCOM AMNA SRL Reghin a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 146 din 28.07.2011 emisă
pentru activitățile “Fabricarea ambalajelor din lemn, fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic,
fabricarea de mobilă pentru birorui și magazine, fabricarea de mobilă pentru bucătării”, pe amplasamentul din
loc. Reghin, str. Iernuțeni, nr. 120, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC LUKOIL ROMANIA SRL București a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 56 din 02.03.2009 emisă
pentru activitatea “Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”, pe
amplasamentul din loc. Iernut, str. Tudor Vladimirescu, nr. 11 – Stația de distribuție carburanți Lukoil Iernut, se va
analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC HOTEL SZEIFERT SRL Sovata a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 357 din 07.11.2012 emisă pentru
activitatea “Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str.
Bradului, nr. 28, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL Lunca Ilvei a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 254 din
25.07.2012 revizuită 2015, 2016, emisă pentru activitatea “Exploatare forestieră”, desfăşurată pe teritoriul
administrativ al 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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