Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 4440/23.06.2016
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 SOVATA – e – mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e – mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e – mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRNĂVENI - e – mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CUCI - e – mail – cuci@cjmures.ro
PRIMĂRIA COROISÎNMĂRTIN – e - mail – coroisinmartin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPETRU DE CÎMPIE – e – mail – sinpetru@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e – mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA HODAC – e – mail – hodac@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ – e – mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÎMPIE – e – mail – ceuasu@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
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
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Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Mureş în data de 28.06.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

-

COMUNA CUCI, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General, care creează cadrul pentru
“Reactualizare plan urbanistic general şi regulament local de urbanism aferent comunei Cuci”, pe amplasamentul
din comuna Cuci, satele Cuci, Dătăşeni, Orosia, Petrilaca, se va parcurge etapa de încadrare a planului;

-

COMUNA COROISÎNMĂRTIN, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare trotuare în
localitatea Coroisînmărtin”, pe amplasamentul din loc. Coroisînmărtin, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
COMUNA SÎNPETRU DE CÎMPIE, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea
infrastructurii de interes local din comuna Sînpetru de Cîmpie, judeţul Mureş, faza D.A.L.I.”, pe amplasamentul
din comuna Sînpetru de Cîmpie, satele Sînpetru de Cîmpie, Tuşinu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
BUDACĂ ALINA – PETROLANA reprezentant S.C. COSALINA FOREST S.R.L., Asău, a solicitat emiterea
Acordului de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistică”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str.
Stejerişului, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
S.C. ROMUR S.A., Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire ansamblu
rezidenţial compus din 3 blocuri şi anexe”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Livezeni, nr. 12, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului;
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere reţea de
alimentare cu apă şi canalizare menajeră, branşamente de apă, racorduri de canalizare menajeră şi amplasare
staţie de pompare ape uzate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Eden, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
S.C. TEREOS ROMÂNIA S.A., Luduş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Staţie pompare
ape uzate din lagună spre amplasamentul TEREOS ROMANIA SA şi racordarea staţiei la reţeaua electrică”, pe
amplasamentul din loc. Luduş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. SDT OIL COMPANY S.R.L., Luduş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Punct de
alimentare cu carburanţi”, pe amplasamentul din loc. Luduş, str. Pieţii, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare instalaţii tehnologice de pe platforma Ernei”, pe amplasamentul din loc. Ernei, f.nr., se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

S.C. EXPLO CIRICRIS S.R.L., Reghin, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Exploatare
forestieră”, pe raza judeţului Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
DÎRLOMAN F. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, Toaca, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Tăierea şi rindeluirea lemnului”, pe amplasamentul din comuna Hodac, satul Toaca, nr. 542, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
S.C. DEZO REPACK S.R.L., Brîncoveneşti, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Crinului, nr. 3 A, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
S.C. ARTEMOB INTERNAŢIONAL S.R.L., Sovata, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Fabricarea de mobilă”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 50, se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
S.C. FFP 2010 S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile „Hoteluri şi alte
facilităţi de cazare similare”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Câmpul Mic, nr. 45, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
S.C. ATELIERUL DE CERAMICĂ HAND MADE S.R.L., Bărdeşti, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu
pentru activitatea „Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental”, pe amplasamentul din
comuna Sîntana de Mureş, satul Bărdeşti, f.nr., se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program
de conformare;
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S.C. ANGELA S.R.L., Reghin, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Exploatări forestiere”,
pe raza judeţului Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
S.C. SILVANIA INTERNATIONAL PROD S.R.L., Lunca Ilvei, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr.
254/25.07.2012, revizuită la data de 25.06.2015, 16.11.2015, 02.03.2016 şi la data de 17.05.2016, emisă pentru
activitatea „Exploatări forestiere”, pe raza judeţului Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu
fără program de conformare;
S.C. FRASINUL S.R.L., Anieş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 280/16.08.2012, revizuită la data de
02.07.2015 şi la data de 18.03.2016, emisă pentru activitatea „Exploatări forestiere”, pe raza judeţului Mureş, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
S.C. DORIXLAND S.R.L., Sîntana de Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 130/04.04.2012, revizuită
la data de 15.11.2013, emisă pentru activitățile „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Recuperarea materialelor
reciclabile sortate, Colectarea deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Ceuaşu de Câmpie, nr. 277 A,
se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
S.C. AUTOSZILEON S.R.L., Sîntana de Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 366/21.11.2012, emisă
pentru activitățile „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
Colectarea deşeurilor nepericuloase şi periculoase”, pe amplasamentul din loc. Sîntana de Mureş, str. Voinicenilor,
nr. 681 B, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
GLIGA NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, Hodac, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr.
329/30.10.2013, emisă pentru activitățile „Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Demontarea
(dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, pe amplasamentul
din loc. Reghin, str. Pandurilor, nr. 154 C, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
S.C. OVI DEZMEMBRARI S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 226/28.06.2012
emisă pentru activitățile „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Colectarea deşeurilor nepericuloase,
Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.
248, se va analiza solicitarea de revizuire 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,

ÎNTOCMIT,
ing. Lidia LASZLO

geogr. Cristina PUI
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