Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 9675/28.09.2018
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 – mures@isc.gov.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
SC COMPANIA AQUASERV SA – e-mail – office@aquaserv.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA - e-mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA ICLĂNZEL – e-mail – iclanzel@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA - e-mail – corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPETRU DE CÎMPIE - e-mail – sinpetru@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEŞTI – e-mail – ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CHIHERU DE JOS - e-mail – chiheru@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA - e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA - e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI - e-mail – gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA GURGHIU - e-mail – gurghiu@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 Bălăuşeri-Sovata
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 MiciBicheş) – 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) - email - a_tmh@yahoo.com

1. COMUNA BREAZA
2. COMUNA ICLĂNZEL
3. MĂLĂU FELIX OVIDIU
4. HENTER IOSIF-ARPAD
5. SC KASTAMONU ROMANIA SA
6. COMUNA SÎNPETRU DE CÎMPIE
7. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ
8. SC EVORA CENTER SRL
9. SC OPREA AVI-COM SRL
10. SC IZVORUL CURAT TURISM SRL
11. SC PERIN SRL
12. SC RALMED CENTRU MEDICAL SRL
13. SC EURO GAS SYSTEMS SRL
14. SC FTS MEUBLE SRL
15. SC DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ SA

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253
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16. SC CREATIVE CONCEPT SRL
17. SC SUNNY PLAST SRL
18. SC FRAMO ROMÂNIA SRL
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, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, a
Ordinului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate 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 02.10.2018, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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COMUNA BREAZA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament
Local de Urbanism aferent comunei Breaza. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
COMUNA ICLĂNZEL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și
Regulament Local de Urbanism aferent comunei Iclănzel. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
MĂLĂU FELIX OVIDIU a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Dezmembrare teren în
vederea construirii de locuinţe”, pe amplasamentul din loc. Corunca, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
HENTER IOSIF-ARPAD a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Stabilire zonă funcţională
pentru locuire şi reglementare infrastructură”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Strâmbă, f.nr. Se va parcurge etapa
de încadrare a planului.
SC KASTAMONU ROMANIA SA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Reglementare
zonă industrială”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbuş, nr. 37. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
COMUNA SÎNPETRU DE CÎMPIE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de distribuţie apă
potabilă”, pe amplasamentul din com. Sînpetru de Cîmpie, sat Dîmbu. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare poduri la drumul
forestier Secuieu”, pe amplasamentul din extravilanul com. Ibăneşti. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare pod la drumul
forestier Niraju Mic km 7+800”, pe amplasamentul din extravilanul com. Chiheru de Jos. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC EVORA CENTER SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire centru comercial,
centrală termică şi gospodărie PSI, amenajări exterioare – parcare, accese incintă, drumuri de acces şi incintă, zone
verzi – amplasare totemuri reclamă şi firme, racorduri şi branşamente utilităţi”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str.
Ierbuş, nr. 17-23. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC OPREA AVI-COM SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare unitate de abatorizare şi
procesare păsări”, pe amplasamentul din loc. Sînpaul, f.nr. Se va analiza calitatea raportului privind impactul asupra mediului
şi se va decide emiterea acordului de mediu.
SC IZVORUL CURAT TURISM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Hoteluri şi alte
facilităţi de cazare, Restaurant”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Răchitei, nr. 42A. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC PERIN SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Restaurant”, pe amplasamentul din loc.
Sighişoara, str. N.Titulescu, nr. 19. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC RALMED CENTRU MEDICAL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Activităţi de
asistenţă spitalicească”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Viilor, nr. 68. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC EURO GAS SYSTEMS SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea de pompe şi
compresoare”, pe amplasamentul din loc. Chirileu, nr. 1C – Parc Industrial Mureş. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC FTS MEUBLE SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea de mobilă”, pe
amplasamentul din loc. Reghin, str. Gării, nr. 120. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
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SC DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ SA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Extracţia pietrişului
şi nisipului”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Periş, com. Gorneşti. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu.
SC CREATIVE CONCEPT SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 80 din 24.04.2014 pentru activitatea
“Fabricarea de mobilă”, pe amplasamentul din loc. Breaza, nr. 444/A. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de
mediu.
SC SUNNY PLAST SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 73 din 04.05.2010 revizuită la data de 12.12.2017
emisă pentru activităţile “Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; Fabricarea plăcilor, foliilor,
tuburilor şi profilelor din material plasticl; Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Comerţ cu ridicata al
deşeurilor şi resturilor; Fabricarea ambalajelor din lemn”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Depozitelor, nr. 30.
Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC FRAMO ROMÂNIA SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 134 din 27.07.2012 revizuită la
data de 18.03.2013 emisă pentru “Fermă de găini ouătoare şi tineret înlocuire – puicuţe de găini ouătoare – nr. 9
Gurghiu”, activitate încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6.a). „Creşterea
intensivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste 40.000 de locuri„ pe amplasamentul din loc. Gurghiu, str.
Petru Maior, nr. 133. Se va definitiva proiectul de autorizaţie integrată de mediu revizuită.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

Cu deosebită consideraţie,

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