Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 3730/27.05.2016
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 OGRA – e - mail – ogra@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e - mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e - mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENU – e - mail ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUREȘ - e - mail – sincraiudemures@cjmures.ro
PRIMĂRIA APOLD – e - mail apold@cjmures.ro
PRIMĂRIA ADĂMUȘ e - mail – adamus@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEȘTI e - mail cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI e - mail ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e - mail ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIȘOARA – e - mail sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUȘ - e-mail ludus@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. PRIMĂRIA COMUNEI VIIȘOARA, Viișoara, str. Principală, nr. 111, e-mail viisoara@cjmures.ro
2. COMUNA VOIVODENI, Voivodeni, nr. 160, e-mail voivodeni@cjmures.ro
3. COMUNA COROISÎNMĂRTIN, Coroisînmărtin, nr. 49, e-mail coroisinmartin@cjmures.ro
4. POPA CARMEN - ADINA, Tîrgu Mureș, P-ța Armatei, nr 22, tel. 0756521071
5. S.C. LIVIU PANTRANS S.R.L., Cristești, str. Combinatului, nr. 118, e-mail liviupantrans@yahoo.com
6. S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Cristești, str. Geiger, nr. 1E, e-mail sergiu.dragusanu@geiger.ro, fax
0265/306428
7. SUCEAVA ANGELA și SUCEAVA DUMITRU-DORIN, Tîrgu Mureș, str. Somnului, nr. 10, ap. 2, tel.
0754200089
8. COMUNA HODAC, Hodac, nr. 98, fax 0265/538451
9. ORAȘUL LUDUȘ, Luduș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, e-mail ludus@cjmures.ro
10. COMUNA TĂURENI, Tăureni, str. Principală, nr. 256, e-mail taureni@cjmures.ro
11. S.C. MIAROM COMIND S.R.L., Saeș, nr. 77, tel. 0766720254
12. S.C. PRESCOM IERNUT S.A., Iernut, str. Dacia Traian, nr. 15, tel. 0731837280
13. S.C. VETA S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Lacului, nr. 1, e-mail poli@vetasrl.ro
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14. S.C. LARIX MOBILA S.R.L., Reghin, str. Iernuțeni, nr. 56, e-mail office@larixmobila.ro
15. I.I. MIHU I. IOAN, Adămuș, str. Șoimilor, nr. 46A, tel. 0745327924
16. S.C. MIDA STEEL S.R.L., Cristești, str. Gării, nr. 531A, fax 0265/261055
17. S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L., Brașov, Calea București, nr. 231, jud. Brașov, e-mail
144_WP@selgros.ro
18. S.C. DIAMANT MUREȘ S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Cutezanței, nr. 11, tel. 0726174838
19. S.C. GIGANTI OIL S.R.L., Sighișoara, Aleea Daliilor, nr. 16/4, e-mail nascagrigore@yahoo.com
20. S.C. ROSAL GRUP S.A., Luduș, str. 8 Martie, nr. 26 A, fax 0365/730765
21. S.C. FLAMINGO S.R.L., Sighișoara, str. Morților, nr. 2/A, e-mail flamingo1992@yahoo.com
22. S.C. DAFCOCHIM DISTRIBUTION S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Budiului, nr. 62-68, e-mail ioana@dafcochim.ro
23. S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L., Nedelea, DN 72, jud. Prahova, e-mail mirarom _matei@yahoo.com
24. S.C. SERICRAFT S.R.L., Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, nr. 25B, tel. 0740330868
25. S.C. CONTRANSCOM CONSTRUCȚII BENȚA S.R.L., Nazna, str. Mureșului, nr. 1, fax 065320549
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 31.05.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

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 decizia de emitere a Avizului de mediu.

-

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.
POPA CARMEN - ADINA, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construirea unui
atelier de reparații (service) auto”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Mureșeni, nr. 47, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
S.C. LIVIU PANTRANS S.R.L., Cristești, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare
balast”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Cristești, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Amenajare piscicolă și agrement”, pe amplasamentul din com. Pănet, sat Sîntioana de Mureș, extravilan, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Cristești, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Groapă
de împrumut Ogra 2”, pe amplasamentul din loc. Ogra, extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SUCEAVA ANGELA și SUCEAVA DUMITRU-DORIN, Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu
pentru proiectul „Construire hală asamblare mobilă”, pe amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mureș, str. Nucului,
nr. 122/E, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA HODAC, Hodac, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă brută
localitatea Hodac”, pe amplasamentul din loc. Hodac, intravilan și extravilan, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
ORAȘUL LUDUȘ, Luduș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Canalizare pluvială
str. Dobrogei, Salcâmilor, Viorelelor, Castanilor și Nouă”, pe amplasamentul din loc. Luduș, str. Dobrogei,
Salcâmilor, Viorelelor, Castanilor și Nouă, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA TĂURENI, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea drumurilor vicinale
din comuna Tăureni, județul Mureș”, pe amplasamentul din com. Tăureni se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Cristești, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Groapă
de împrumut Ogra 2”, pe amplasamentul din loc. Ogra, extravilan 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. 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, se va analiza
solicitarea de revizuire 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.
I.I. MIHU I. IOAN, Adămuș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Fermă de vaci de carne”,
pe amplasamentul din loc. Adămuș, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare.
S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Cristești, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, Fabricarea betonului, Repararea mașinilor”, pe
amplasamentul din loc. Cristești, str. Geiger, nr. 1E se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare.
S.C. MIDA STEEL S.R.L., Cristești, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 4/12.01.2016, emisă pentru
activitățile „Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice”, pe amplasamentul
din oraș Ungheni, loc. Vidrasău, nr. 1, clădire C28 se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare.
S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L., Brașov, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 289/15.12.2011,
emisă pentru activitățile „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun în supermarket; Comerț cu ridicata al produselor chimice; Prelucrarea și
conservarea cărnii; Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre; Fabricarea produselor din carne; Fabricarea
înghețatei; Prelucrarea și conservarea peștelui și a produselor din pește”, pe amplasamentul din loc. Ernei, nr. 591
se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L., Brașov, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
tutun în supermarket, Comerț cu ridicata al produselor chimice, Prelucrarea și conservarea cărnii, Prelucrarea
și conservarea cărnii de pasăre, Fabricarea produselor din carne, Fabricarea înghețatei, Prelucrarea și
conservarea peștelui și a produselor din pește”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 62,
se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. DIAMANT MUREȘ S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Restaurante”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Cutezanței, nr. 11, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. GIGANTI OIL S.R.L., Sighișoara, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Comerț cu
amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din loc. Sighișoara,
str. Între Huli, nr. 3A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. ROSAL GRUP S.A., Luduș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile „Colectarea deșeurilor
nepericuloase, Colectarea deșeurilor periculoase, Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, Alte activități de
curățenie”, pe amplasamentul din loc. Luduș, str. 8 Martie, nr. 26A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei
de mediu fără program de conformare.
S.C. FLAMINGO S.R.L., Sighișoara, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 94/07.03.2012, emisă pentru
activitatea „Exploatare forestieră”, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare.
S.C. DAFCOCHIM DISTRIBUTION S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Comerț cu ridicata al produselor chimice”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Budiului, nr. 6268, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. DAFCOCHIM S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 265/16.11.2011, emisă pentru
activitatea „Comerț cu ridicata al produselor chimice, Depozitare produse chimice și produse fitosanitare”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Budiului, nr. 68, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu
fără program de conformare.
S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L., Nedelea, jud. Prahova, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
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tutun în supermarket”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 62A, se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. SERICRAFT S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Alte activități
de tipărire, Finisarea materialelor textile”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Tamas Erno, nr. 1, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. CONTRANSCOM CONSTRUCȚII BENȚA S.R.L., Nazna, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Fabricarea de confecții metalice și părți componente ale structurilor metalice”, pe amplasamentul din
loc. Nazna, str. Mureșului, nr. 1, 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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