Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 1347 / 24.02.2017
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 JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII – 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 ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MUREŞ - OLTUL SUPERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE MUREŞ – e-mail – mures@anif.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – primaria@tirgumures.ro , tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA RÂCIU – e-mail – riciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ – e-mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREŞ – e-mail – singmures@cjmures.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, ROSCI 0384 Râul Târnava Mică) – e-mail –
office@valeanirajului.ro, office@milvus.ro
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.
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
Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de
28.02.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

S.C. SENIN PRODEXP S.R.L. Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire clădire pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, inclusiv branşamente la utilităţi”, pe
amplasamentul din loc. Sovata, str. Câmpul Mic, F.N. identificat prin C.F. nr. 50816/Sovata, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
S.C. MEERRU INVESTMENT S.R.L. Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „amenajări interioare, extindere, mansardare, construire parcare subterană şi anexe,
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-

-

-

-

-

-

-

-

subzidire şi consolidare restaurant, împrejmuire”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Verii, nr.
55 se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. DAW COM S.R.L. Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „înfiinţare
pensiune turistică în staţiunea Sovata, de către societatea DAW COM S.R.L.”, pe amplasamentul din
loc. Sovata, str. Stâna de Vale, f.nr. identificat prin C.F. nr. 50488, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
S.C. AZOMUREŞ S.A. Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „desfiinţare
clădiri AMONIAC II, C246, C247, C249, C250, C251, C254”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş,
str. Gh. Doja, nr. 300, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. BISSDOG S.R.L. Ceuaşu de Cîmpie, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
„activităţi veterinare – ecarisaj şi colectarea deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamente situate în jud.
Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
I.I. MOLDOVAN E. VALER sat Căciulata, com. Rîciu, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, pe amplasamentul din loc.
Căciulata, nr. 414B, com. Râciu, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
S.C. SILFERAM IMPORT EXPORT S.R.L. Sântana de Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de
mediu nr. 153 / 04.08.2011, emisă pentru activitatea „operaţiuni de mecanică generală”, pe amplasamentul
din loc. Sântana de Mureş, str. Voinicenilor , nr. 667B, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de
mediu.
S.C. BOTABALEV COMPRES S.R.L. Sîngeorgiu de Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu
nr. 105 / 16.05.2013, emisă pentru „Recuperarea materialelor reciclabile sortate şi Comerţ cu ridicata al
deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Transilvaniei , nr. 140, se va
analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
S.C. F&G ECO S.R.L. Tîrgu Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 154 / 06.04.2009,
revizuită la 21.06.2016, emisă pentru activitatea „Colectarea deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul
din loc. Reghin, str. Gării, nr. 78, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
S.C. WILD FOREST, Eremitu, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 240 / 12.07.2012, emisă
pentru activitatea „Exploatare forestieră”, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
BODMOB S.R.L. Sovata, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 335 / 07.11.2012, emisă pentru
„Exploatare forestieră”, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
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,
consilier Mihai VLAD
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