Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 1995/16.03.2017
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 – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail - sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail - reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SĂRMAŞU – e-mail - sarmasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail - cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail - sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA CUCERDEA – e-mail – cucerdea@cjmures.ro
PRIMĂRIA OGRA – e-mail - ogra@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT - e- mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA CUCI – e-mail - cuci@cjmures.ro
PRIMĂRIA BOGATA - e-mail – bogata@cjmures.ro
PRIMĂRIA CHEȚANI – e-mail – chetani@cjmures.ro
- 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, ROSCI 0384 Râul Târnava Mică) – 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
- Asociația EnviroTeam (Administratorul/Custodele Sitului Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii) – tel.
0740083875
- Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii "Grupul Milvus"(Administratorul/Custodele Sitului Natura
2000 ROSCI0210 Râpa Lechința, ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra) – e-mail - office@milvus.ro
- Asociația „Grupul Milvus” (Administratorul/Custodele Sitului Natura 2000 ROSPA0041 Eleșteele Iernut
Cipău) – e-mail - office@milvus.ro, szilard.daroczi@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
21.03.2017, ora 10.

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

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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-

-

-

-

-

-

-

-

MUNICIPIUL TÎRNĂVENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi în
municipiul Tîrnăveni pe străzile: Stelelor, Sticlarilor, Tractoriştilor, Timişului, Recoltei, Plevnei, Mesteacănului,
Mărăşeşti, Progresului, Digului, Lăcrămioarei, Înfrăţirii, Aviaţiei, Păltiniş, Morii, Albinei, G.Coşbuc, Bazinului,
Petru Maior, Codrului, Viticultorilor, Ciocîrliei, Narciselor, Plugarilor”, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
GAL-BALLAI JUDIT Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea,
consolidarea, modernizarea Casei Haller şi amenajarea podului în spaţii de cazare cu regim hotelier”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, P-ţa Bernady Gyorgy, nr. 2, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC LOMAS SRL Sovata a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire staţie mixtă
distribuţie carburant Rompetrol”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Primăverii, nr. 58, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC KASTAMONU ROMANIA SA Reghin a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare şi
montaj echipamente staţie de tratare ape uzate industriale”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbuş, nr. 37, se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Pregătirea conductei
Ø20” Sărmăşel – Ceanu Mare – Cluj I pentru transformarea în conductă godevilabilă”, pe teritoriul UAT
Sărmaşu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC IDEAL FOODPACK SRL Reghin a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Fabricarea
articolelor de ambalaj din material plastic”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Salcîmilor, nr. 3, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC NEMIRA AUTO SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto), spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din
blană”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 217, se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC ANA TDA SERV SRL Luduş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (cosmetizare auto interioară), spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a
produselor din blană, repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc”, pe amplasamentul din loc. Luduş, str.
Mărăşeşti, nr. 14, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC AGROCOMERT HOLDING SA Timişoara a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Repararea maşinilor”, pe amplasamentul din loc. Cristeşti, str. Principală, nr. 563/C, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC CASTLE FASHION SRL Sighişoara a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 283 din 15.12.2011 emisă
pentru activitatea “Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp)”, pe amplasamentul din
loc. Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 9, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ - Ocolul Silvic Răstoliţa a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Exploatări forestiere”, pe amplasamente situate în fondul forestier al judeţului Mureş, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE a solicitat emiterea
Acordului de mediu pentru proiectul „Autostrada Brașov-Oradea, Sector Ogra-Borș”, tronson aferent jud. Mureş,
propus a fi realizat pe teritoriul următoarelor unităţi administrativ teritoriale: Cucerdea, Ogra, Iernut, Cuci, Bogata,
Luduș, Chețani, se va parcurge etapa de analiză a calităţii studiului de evaluare adecvată.
Studiul de evaluare adecvată poate fi consultat pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
(ANPM), accesând link-ul http://www.anpm.ro/documente-procedura-eim-si-ea.
Având în vedere că traseul propus al autostrăzii se desfăşoară pe teritoriul administrativ a patru judeţe
(Mureş, Cluj, Sălaj, Bihor) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum și pentru
parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată.
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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