Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 4325 / 09.07.2015
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 TERITORIAL DE MUNCĂ – e-mail – itmmures@itmmures.ro
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ – e-mail – mediudspms@yahoo.com
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ – fax 0265314974
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro
GNM - COMISARIATUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail – cjmures@gnm.ro
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ MUREŞ – fax 0265210510
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 UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÂMPIE – e-mail – ceuasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA CUCERDEA– e-mail – cucerdea@cjmures.ro
PRIMĂRIA LIVEZENI – e-mail – livezeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUREŞ – e-mail – sincraims@cjmures.ro
PRIMĂRIA VĂRGATA – e-mail – vargata@cjmures.ro
PRIMĂRIA DEDA – e-mail – deda@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA VOIVODENI – e-mail – voivodeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ACĂŢARI – e-mail – acatari@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
- 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. DENES LILI HELENKE, Tîrgu-Mureş, tel 0751418169;
2. COMUNA CUCERDEA, str. Principală, nr. 329, tel/fax 0265457144/0265457198
3. S.C. ASTOR COM S.R.L., Tîrgu-Mureş, str. Depozitelor, nr. 4/58, tel/fax 0265267823/0265306971
4. SZASZ SANDOR, sat Valea, com. Vărgata, tel/fax 0727519317/0365816347
5. A.I.S.E. - Tîrgu-Mureş, str. Călăraşilor, nr. 103, tel/fax 0265205652/0265205654
6. S.C. NORRIS P.S. S.R.L. Bucureşti, str. Popa Savu, nr.3/2, 0744783127
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7. S.C. OZONFIX S.R.L. Corunca, nr. 14, office@ozonfix.ro, tel/fax 0722599392/0265222222
8. S.C. ELITEX PRODEXIM S.R.L., Ceuaşu de Câmpie, nr. 7B, office@elitex.ro, tel/fax 0265252878
9. S.C. HANU RUS S.R.L. Tîrgu-Mureş, str. Tamaş Erno, nr. 1, 0745232435
10. S.C. ŞURUB PROD S.R.L., Stejeriş, nr. 115, 0744397780
11. S.C. GALCAR PROD S.R.L. Tîrgu-Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 50K, tel/fax 0757371534/02652149777
12. S.C. RETURPACK S.R.L. Ungheni, Platforma nr. 1 Corp C142, juridic@returpack.ro 0758855002
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 în data de 14.07.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- DENES LILI HELENKE Tîrgu-Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Introducere teren în intravilan parcelare pentru construire case de
locuit unifamiliale - Livezeni”, pe amplasamentul din extravilanul localităţii Livezeni, se va analiza
necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- COMUNA CUCERDEA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum
comunal DC 84, intersecţie DN 14A Şeulia de Mureş – Bord, Comuna Cucerdea” propus a fi realizat în
satele Şeulia de Mureş şi Bord, com. Cucerdea, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. ASTOR COM S.R.L. Tîrgu-Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Exploatare produse mineraliere cu predarea terenului sub forma unei platforme amenajate” pe
amplasamentul din loc. Nazna, com. Sîncraiu de Mureş, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- SZASZ SANDOR sat Valea, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire fabrică
de procesare a cărnii” pe amplasamentul din sat Valea, nr. 1, com. Vărgata, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
- A.I.S.E. - Tîrgu-Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătăţire nivel
tensiune şi modernizare LEA 20 kV Răstoliţa-Deda, zona loc. Filea, jud. Mureş” pe amplasamentul din
loc. Filea, com. Deda, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. NORRIS P.S. S.R.L. Bucureşti, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Mansardare, reamenajare şi schimbare de destinaţie în pensiune turistică ” pe amplasamentul din satul
Cloaşterf, com. Saschiz, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. OZONFIX S.R.L. Corunca, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
„Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală, Fabricarea de aparate electrocasnice” pe
amplasamentul din loc. Corunca, str. Principală, nr. 14, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu fără program de conformare;
- S.C. ELITEX PRODEXIM S.R.L. Ceuaşu de Câmpie, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Operaţiuni de mecanică generală” pe amplasamentul din loc. Ceuaşu de Câmpie, nr. 7B, se
va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. HANU RUS S.R.L. Tîrgu-Mureş, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Restaurante” pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureş, str. Tamaş Erno, nr. 1, corp C14/4, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. ŞURUB PROD S.R.L. Stejeriş, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Fabricarea de şuruburi, buloane, nituri şi şaibe, alte articole filetate” pe amplasamentul din loc.
Stejeriş, nr. 115, com. Acăţari, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
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- S.C. GALCAR PROD S.R.L. Tîrgu-Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 132 din
23.07.2014 emisă pentru activitatea „Restaurante” pe amplasamentul din loc. Voivodeni, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. RETURPACK S.R.L. Ungheni, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 10 din 16.01.2012
emisă pentru activităţile „Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Fabricarea materialelor plastice
în forma primare, Fabricarea altor produse din material plastic, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor” pe amplasamentul din loc. Ungheni, Platforma nr. 1, 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,
geogr. Cristina PUI

INTOCMIT,
consilier Mihai VLAD
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