Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 5413/28.08.2015

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-MUREȘ - e-mail – primaria@tirgumures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEȘTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA STÎNCENI – e-mail – stinceni@cjmures.ro
PRIMĂRIA VOIVODENI – e-mail – voivodeni@cjmures.ro
- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019
Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului – e-mail – 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.ASOCIAȚIA MICROREGIUNEA Valea Nirajului-Nyradmente Miercurea Nirajului, str. Trandafirilor,
nr. 79, e-mail – kovrigz@yahoo.com
2. COMUNA CHIHERU DE JOS, Chihru de Jos, nr. 15, e-mail – chiheru@cjmures.ro
3. S.C. PRODCOMPLEX S.A., Tîrgu-Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 177, tel. 0733935906
4. NĂUT ALEXANDRU-MARIAN, Albești, str. Gării, nr. 71, tel. 0744783127
5. S.C. ADROJANI AUTO S.R.L.-D., Tîrgu-Mureș, str. Ștefan Cicio Pop, nr. 7/6, tel. 0748571837
6. Î.I. NEAG CAMELIA DAIANA, Albești, str. Națională, nr. 5A, tel. 0742164960
7. Î.I. BOGDAN OVIDIU SILVIU, Tîrgu-Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 103/8, tel. 0747062087
8. S.C. ROMAQUA GROUP S.A. - Sucursala Stânceni, sat Ciobotani, str. Principală, nr. 85/A
9. S.C. CERAGRIM S.R.L., Ungheni, str. Principală, nr. 59/C, e-mail – ceragrimures@yahoo.com
10. S.C. SILVAUR IMPEX S.R.L., Iernut, str. Cîmpului, nr. 2, tel. 0745314871
11. S.C. GALCAR PROD S.R.L. Tîrgu-Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 50K, tel. 0757371534

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

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
01.09.2015, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- ASOCIAȚIA MICROREGIUNEA Valea Nirajului-Nyradmente Miercurea Nirajului a solicitat
emiterea Avizului de mediu pentru Plan de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSPA0028
Dealurile Tîrnavelor-Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Tîrnava Mare, ROSCI297
Dealurile Tîrnavei Mici-Bicheș și ROSCI0384 Rîul Tîrnava Mică, se va analiza necesitatea evaluării printrun raport de mediu;
- COMUNA CHIHERU DE JOS a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare
drum comunal DC12 Chiheru de Jos (DJ 153) – Urisiu de Jos (DC 11), km 1+700-2+617”, pe
amplasamentul din loc. Chiheru de Jos și Urisiu de Jos, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. PRODCOMPLEX S.A. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Desființare parțială construcții, schimbarea destinației unor clădiri industriale în bază sportivă
(activități sportive, prestări servicii, comerciale, birouri) cu extindere și amenajări interioare”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 177, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
- NĂUT ALEXANDRU-MARIAN Albești a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construirea unui service, a unei spălătorii auto și amenajare acces la drum”, pe amplasamentul din
loc. Albești, str. Națională, nr. 66A, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. ADROJANI AUTO S.R.L.-D. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitățile „Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerț cu ridicata al deșeurilor
și resturilor”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Praidului, nr. 149, se va analiza solicitarea de emitere
a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ NEAG CAMELIA DAIANA Albești a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă
durată”, pe amplasamentul din loc. Albești, str. Națională, nr. 5A, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ BOGDAN OVIDIU SILVIU Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Libertății, nr. 117/C2, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. ROMAQUA GROUP S.A. - Sucursala Stânceni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Alte activități extractive”, pe amplasamentul din com. Stînceni, sat Ciobotani, str. Principală,
nr. 85/A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. CERAGRIM S.R.L. Ungheni a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 285/23.08.2012 pentru
activitățile „Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; fabricarea
biscuiților și pișcoturilor, fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie”, pe
amplasamentul din loc. Ungheni, str. Principală, nr. 59/C, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei
de mediu fără program de conformare;
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- S.C. SILVAUR IMPEX S.R.L. Iernut a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 25/29.01.2013 pentru
activitatea „Prelucrarea și conservarea cărnii; fabricarea produselor din carne”, pe amplasamentul din
loc. Iernut, str. Cîmpului, nr. 2, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
- 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.
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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