Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 10240/19.10.2018
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 CRISTEŞTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA LIVEZENI - e-mail – livezeni@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. GRAMA IOAN ALIN
2. LUNGU DAN PETRICA
3. COMUNA LIVEZENI
4. MAURER IMOBILIARE SRL
5. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
6. COMUNA ERNEI
7. COMUNA BATOŞ
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 23.10.2018, ora 10.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Strada Podeni nr. 10, Tîrgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253
E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

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

-

-

-

-

-

-

GRAMA IOAN ALIN a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Stabilire
reglementări pentru construire casă de locuit şi amenajare acces”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Ioan Vescan, fnr.. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
LUNGU DAN PETRICA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Construire
locuinţe colective”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Lalelelor, fnr.. Se va parcurge etapa de încadrare a
planului.
COMUNA LIVEZENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare strada Livezii, strada Dealu
Csuta, strada Viitorului şi strada Principală, comuna Livezeni, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din com. Livezeni,
satele Livezeni, Poieniţa şi Sînişor. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MAURER IMOBILIARE SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Organizare de şantier pentru
construire blocuri de locuit cu echipamente publice la parter (corp B1-B28), centru comercial, clădire de birouri,
complex sportiv, amenajare circulaţii auto, pietonale, parcaje auto, piste biciclete, zone verzi, locuri de joacă, lucrări de
sistematizare verticală a terenului, reţele tehnico edilitare şi branşamente utilităţi”, pe amplasamentul din
loc. Tîrgu Mureş, str. Băneasa, nr. 2. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MAURER IMOBILIARE SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire blocuri de locuit,
echipamente publice la parter (corp B1, B2, B3, B4, B5, B6), amenajare circulaţii auto, pietonale, parcaje auto, piste
biciclete, zone verzi, locuri de joacă, lucrări de sistematizare verticală a terenului, reţele tehnico edilitare şi
branşamente utilităţi”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Băneasa, nr. 2. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru Staţia de transfer, sortare şi
compostare a deşeurilor – componentă a SIGD – pentru activităţile “Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe amplasamentul din com. Cristeşti, sat Vălureni. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
COMUNA ERNEI a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”, pe
amplasamentul din com. Ernei. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
COMUNA BATOŞ a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”, pe
amplasamentul din com. Batoş. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu
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
ÎNTOCMIT,
ing. Olimpia VARADI
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