Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 7295/20.07.2018
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 – 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
SC COMPANIA AQUASERV SA – e-mail – office@aquaserv.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA BATOŞ – e-mail – batos@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA COROISÎNMÂRTIN – e-mail – coroisinmartin@cjmures.ro
PRIMĂRIA CHEŢANI – e-mail – chetani@cjmures.ro
PRIMĂRIA GLODENI – e-mail – glodeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA ZAU DE CÎMPIE – e-mail – zaucimpie@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHEORGHE DOJA – e-mail – ghdoja@cjmures.ro
PRIMĂRIA VALEA LARGĂ – e-mail – valealarga@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHINDARI – e-mail – ghindari@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@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. RÎTEA DANIELA
2. SDEE MUREŞ prin SC ENERGY DESIGN&CONSULTING SRL
3. SC TÎRGU MUREŞ SHOPPING CITY SRL
4. SC NEPI TEN DEVELOPMENT SOLUTION SRL
5. SC ARCOFLOR CONSTRUCT SRL
6. SC CEREALAND SRL
7. STRACO GRUP SRL
8. SC RUTTRANS SRL
9. BORBELY ATTILA
10. MIHAESCU MARIAN
11. SC ALDEBARAN SRL
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12. COMUNA GHEORGHE DOJA
13. COMUNA VALEA LARGĂ
14. SC CARNICOMP SRL
15. SC KEISD NATUR SRL
16. SC KAROLSEN SRL
17. SC COMPLEX NATURA SRL
18. SC C&PI COMPROD SRL
19. SC MURES ALHAMBRA PLANT SRL
20. SC TUŢU TRANS SRL
21. SC VITAFOAM ROMANIA 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, 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
24.07.2018, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

-

RÎTEA DANIELA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru
“Reconversie funcţională zonă pentru stabilire reglementări construire spălătorie auto”, pe amplasamentul din loc.
Tîrgu Mureş, Calea Sighişoarei, nr. 72. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.

-

SDEE MUREŞ prin SC ENERGY DESIGN&CONSULTING SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Modernizare LEA JT şi branşamente”, pe amplasamentul din loc. Batoş. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC TÎRGU MUREŞ SHOPPING CITY SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Deviere traseu
conducte de gaze TRANSGAZ”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, Calea Sighişoarei, f.nr. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC NEPI TEN DEVELOPMENT SOLUTION SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
spaţii comerciale parter, sistematizare verticală şi amplasare reclame”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str.
Stadionului, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC ARCOFLOR CONSTRUCT SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire ansamblu
rezidenţial – 17 blocuri de locuinţe colective P+2E+R dotări aferente, racorduri şi branşamente la utilităţi”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Pomilor, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC CEREALAND SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire bază de depozitare,
condiţionare şi uscare cereale, împrejmuire, branşamente (gaz, energie electrică)”, pe amplasamentul din loc.
Coroisînmărtin, nr. 70A. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC STRACO GRUP SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare material de umplutură
Autostrada Lot 3 Cheţani-Cîmpia Turzii-perimetrul Deal Rotar”, pe amplasamentul din loc. Cheţani, extravilan. Se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC RUTTRANS SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare agregate minerale”, pe
amplasamentul din loc. Glodeni, extravilan. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
BORBELY ATTILA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexe gospodăreşti – grajd
animale, şură, groapă pentru gunoi şi groapă pentru purin”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, cartier Soromiclea,
f.nr.. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MIHAESCU MARIAN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Locuinţă unifamilială, împrejmuire şi
racord utilităţi”, pe amplasamentul din com. Crăciuneşti, sat Budiu Mic, f.nr.. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC ALDEBARAN SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire cabană şi piscină”, pe
amplasamentul din com. Zau de Cîmpie, sat Botei, nr. 10B. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.

-

-

-

-

-

-

-
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COMUNA GHEORGHE DOJA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Colectarea şi epurarea
apelor uzate”, pe amplasamentul din com. Gheorghe Doja. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
COMUNA VALEA LARGĂ a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Captarea, tratarea şi distribuţia
apei”, pe amplasamentul din com. Valea Largă. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC CARNICOMP SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasăre)”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Inului, nr. 3. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC KEISD NATUR SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Recuperarea materialelor
reciclabile sortate, Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei”, pe amplasamentul din loc. Saschiz, E60, Dn13 km90+500. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC KAROLSEN SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Operaţiuni de mecanică generală,
Fabricarea de mobilă”, pe amplasamentul din loc. Ghindari, str. Principală, nr. 332/A1. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC COMPLEX NATURA SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea deşeurilor
nepericuloase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Fabricarea
ambalajelor din lemn, Fabricarea altor produse din lemn, Fabricarea de mobilă, Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Dezrobirii, nr. 63A. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC C&PI COMPROD SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Creşterea bovinelor pentru
lapte”, pe amplasamentul din com. Saschiz, sat Cloaşterf, f.nr. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC MURES ALHAMBRA PLANT SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 353 din 20.11.2013 revizuită la data
de 15.05.2015 emisă pentru activitatea “Fabricarea instrumentelor muzicale”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str.
Recoltei, nr. 17A. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC TUŢU TRANS SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 171 din 28.04.2009 revizuită la data de 03.01.2011 şi
27.04.2011 emisă pentru activitatea “Transport rutier de mărfuri (substanţe şi preparate periculoase, deşeuri
periculoase)”. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC VITAFOAM ROMANIA SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru “Fabrică de spume
poliuretanice”, activitate încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 4.1 h).
„Producerea compuşilor chimici organici, materiale plastice (polimeri, fibre sintetice, fibre pe bază de celuloză)„ pe
amplasamentul din loc. Luduş, str. 1 Mai, nr. 34. Se va parcurge etapa de analiză detaliată a documentelor de susţinere a
solicitării.
Formularul de solicitare şi Raportul de amplasment pot fi consultate pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Mureş, accesând link-ul http://www.anpm.ro/web/apm-mures/documentatii-procedura-autorizare.

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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