Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 9125/27.10.2017
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 STÎNCENI – e-mail – stinceni@cjmures.ro
PRIMĂRIA RĂSTOLIŢA – e-mail – rastolita@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail – corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUNCA – e-mail – lunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA GĂNEŞTI – e-mail – ganesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA PĂNET – e-mail – panet@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE PĂDURE – e-mail - sg@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÂNTÂNELE– e-mail – fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLĂUŞERI – e-mail – balauseri@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.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, ROSCI 0368 Râul Mureş între Deda şi Reghin, ROSCI 0297
Dealurile Târnavei Mici-Bicheş) – 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) - e-mail - a_tmh@yahoo.com

1. FĂRCAŞ IOAN Tîrgu Mureş
2. FIKO ISTVAN Tîrgu Mureş
3. MUNTEAN MIRCEA MIHAI Tîrgu Mureş
4. COMUNA RĂSTOLIŢA
5. COMUNA CORUNCA
6. COMUNA LUNCA
7. SC FDEE TRANSILVANIA SUD SA prin SC POWER DESIGN SRL Cluj Napoca
8. SC KODAGRO SRL Seuca
9. SC NBA TRANSOIL SRL Pănet
10. SC MURES COLECT SRL Tîrgu Mureş
11. SC VIA TERRA TRANS SRL Cluj Napoca
12. SC PETROCOCS SRL Tîrnăveni
13. MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
14. SC SCHUSTER ECOSAL SRL Sighişoara
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15. CNTEE TRANSELECTRICA SA – ST Sibiu
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 MMP nr. 19/2010
pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, 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
31.10.2017, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

-

FĂRCAŞ IOAN Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul
pentru “Stabilire reglementări pentru reconformare/reconversie funcţională zonă prin trecere de la UTR “VT” la
UTR “CM” – zonă mixtă conţinând servicii de interes general, comerţ, hoteluri, restaurante, birouri, sănătate,
loisir şi locuinţe ”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, Aleea Carpaţi, nr. 59, se va parcurge etapa de încadrare a
planului;

-

FIKO ISTVAN Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire clădire bloc de
locuinţe colective cu dotări aferente”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Secuilor Martiri, nr. 1, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului;
MUNTEAN MIRCEA MIHAI Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
casă de vacanţă”, pe amplasamentul din loc. Stînceni, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COMUNA RĂSTOLIŢA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere alimentare cu apă
potabilă în comuna Răstoliţa”, pe amplasamentul din loc. Răstoliţa, Andreneasa, Gălăoaia, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;
COMUNA CORUNCA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă şi canalizare în
satul Bozeni, comuna Corunca”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COMUNA CORUNCA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare strada Vale, strada
Narciselor, strada nr. 19 din localitatea Corunca”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COMUNA CORUNCA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Betonare şanţuri de scurgere şi
amenajare accese la proprietăţi în localitatea Corunca”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COMUNA LUNCA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare străzi rurale secundare în
comuna Lunca”, pe amplasamentul din loc. Lunca, Băiţa, Frunzeni, Logig şi Sîntu, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
SC FDEE TRANSILVANIA SUD SA prin SC POWER DESIGN SRL Cluj Napoca a solicitat emiterea Acordului
de mediu pentru proiectul „Modernizare LEA JT în localitatea Sighişoara, zona str. Cînepii”, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului;
SC KODAGRO SRL Seuca a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Achiziţie şi construire silozuri
depozitare şi uscător cereale”, pe amplasamentul din com. Găneşti, sat Seuca, nr. 290, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului;

-

-

-

-

-

-

-

-

SC NBA TRANSOIL SRL Pănet a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Pănet, str. Principală, nr. 790/A, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
SC MURES COLECT SRL Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea
deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Libertăţii,
nr. 115, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
SC VIA TERRA TRANS SRL Cluj Napoca a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Repararea
şi întreţinerea altor echipamente de transport”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 300
(incinta platformei industriale AZOMUREŞ SA), se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
SC PETROCOCS SRL Tîrnăveni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu ridicata al
combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str.
Depozitelor, nr. 2, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu;
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-

-

-

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 85/19.05.2011 revizuită la data de
27.03.2013 emisă pentru “Staţia de transfer şi sortare deşeuri menajere”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara,
Cartier Venchi, nr. 2C, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu;
SC SCHUSTER ECOSAL SRL Sighişoara a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 223/14.08.2013 emisă
pentru activităţile “Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, recuperarea
materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Albeşti,
str. Florilor, nr. 13, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.

CNTEE TRANSELECTRICA SA – ST Sibiu a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Mărirea
capacităţii de transport a LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni - Fântânele”, propus a se realiza pe teritoriul judeţelor
Mureş, Harghita şi Neamţ, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
Memoriul de prezentare aferent documentaţiei de solicitare poate fi consultat pe site-ul Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului (ANPM), la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Documentații procedură EIA și EA.
Având în vedere că proiectul este propus pe un amplasament situat pe teritoriul administrativ al judeţelor
Mureş, Harghita şi Neamţ, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă pentru derularea
procedurii de reglementare.
Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.
În caz de neparticipare la şedinţă, se va comunica punctul de vedere până la data şedinţei CAT.

Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU
ŞEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI
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