Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 5571/03.09.2015

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 REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEȘTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEȘTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA VĂTAVA – e-mail – vatava@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAȘU DE CÎMPIE - e-mail – ceuasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUPLAC – e-mail – suplac@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro
PRIMĂRIA APOLD – e-mail – apold@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUEȘ - e-mail - sincraims@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂIEȘTI – e-mail – craiesti@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. ORAȘUL IERNUT, Iernut, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9, e-mail – iernut@cjmures.ro
3. S.C. DEPOMUREȘ S.A., Tîrgu-Mureș, str. Tamas Erno, nr. 1, fax 0265217822
4. S.C. AMG ESTATES S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 304, fax 0265217822
5. S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Pădurii, nr. 6B, tel. 0746013333
6. FEKETE GYULA LASZLO, Tîrgu-Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 211/27, tel. 0751012351
7. NĂUT ALEXANDRU-MARIAN, Albești, str. Gării, nr. 71, tel. 0744783127
8. RUS PETRU, Reghin, str. Școlii, nr. 9/1, tel. 0722376154
9. Î.F. ICHIM TOADER, Vătava, nr. 146, tel. 0727519317
10. S.C. KARMEL S.R.L., Aghireș, nr. 178, jud. Sălaj, tel. 0730108540
11. S.C. AGRICOLA LASLAU S.R.L., Laslău Mic, nr. 78, tel. 0728071581
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12. Î.I. DIȚA CD IOANA, Saschiz, nr. 350, e-mail – ioanacalugar1980@yahoo.com
13. S.C. CLAU COM S.R.L., Sighișoara, str. Zugravilor, nr. 18, tel. 0766720254
14. S.C. ASTOR COM S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Depozitelor, nr. 4, fax 0265267823
15. S.C. GLIGA COMPANIES S.A., Reghin, str. Pandurilor, nr. 120, tel. 0745107785
16. S.C. TRANS VEGA S.R.L., Reghin, str. Rîului, nr. 5/A, e-mail – gilstoica@yahoo.co.uk
17. S.C. MATEROM S.R.L., Cristești, str. Viilor, nr. 800, e-mail – florin.bunau@materom.ro
18. S.C. OPREA AVI COM S.R.L., Crăiești, str. Dealul Viilor, nr. 5, tel. 0744150600
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
08.09.2015, 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;
- ORAȘUL IERNUT a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi RLU aferent
orașului Iernut şi și UAT-urile orașului Iernut, intravilanul și extravilanul loc. Iernut, Sălcud, Lechința,
Porumbac, Răcămeț, Deag, Cipău, sf.Gheorghe, Oarba de Mureș, se va analiza calitatea Raportului de Mediu
şi se va decide emiterea avizului de mediu;
- S.C. DEPOMUREȘ S.A. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Colector transport gaze amplasat pe teritoriul municipiului
Tîrgu-Mureș, zona Calea Sighișoarei”, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- S.C. AMG ESTATES S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Salon auto, atelier întreținere și reparații”, pe amplasamentul din loc.
Cristești, str. Principală, nr. 800/H, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Dezmembrare teren în vederea construirii de locuințe”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Remetea, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport
de mediu;
- FEKETE GYULA LASZLO Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
de Detaliu, care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament pentru construirea unei case de locuit”,
pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Subpădure, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un
raport de mediu;
- 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;
- RUS PETRU Reghin a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare destinație din
apartament în spațiu cu birouri și camere pensiune”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Școlii, nr. 5,
ap. II, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ICHIM TOADER Vătava a solicitat emiterea Acordului de mediu
pentru proiectul „Construire fermă vaci cu lapte”, pe amplasamentul din loc. Vătava, f.nr., se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;
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- S.C. KARMEL S.R.L. Aghireș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală
depozitare, producție și ambalare”, pe amplasamentul din com. Ceuașu de Cîmpie, sat Herghelia, f.nr., se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. AGRICOLA LASLAU S.R.L. Laslău Mic a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, pe amplasamentul din com. Suplac, sat Laslău
Mic, nr. 65B, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ DIȚA CD IOANA Saschiz a solicitat emiterea Autorizaţiei de
mediu pentru activitatea „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, pe
amplasamentul din loc. Saschiz, nr. 379C, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare;
- S.C. CLAU COM S.R.L. Sighișoara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Comerț
cu ridicata al deșeurilor și resturilor”, pe amplasamentul din loc. Apold, nr. 210, se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. ASTOR COM S.R.L., Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Exploatare agregate minerale”, pe amplasamentul din com. Sîncraiu de Mureș, sat Nazna, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. GLIGA COMPANIES S.A. Reghin a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Creșterea bovinelor de lapte – ferma agrozootehnică nr. 9”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str.
Beng, f.nr., se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. TRANS VEGA S.R.L. Reghin a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 133 din 03.08.2010
emisă pentru activitatea „Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.”, pe amplasamentul din
loc. Reghin, str. Rîului, nr. 5/A, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
- S.C. MATEROM S.R.L. Cristești a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 302 din 09.10.2013
pentru activitatea „Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor
derivate”, pe amplasamentul din loc. Cristești, str. Viilor, nr. 800, se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. OPREA AVI COM S.R.L. Crăiești a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 121 din
22.06.2011 emisă pentru „Ferma de creștere a puilor pentru carne și abator păsări”, pe amplasamentul
din loc. Crăiești, str. Dealul Viilor, nr. 5, 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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