Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 12546/21.12.2018
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 REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ - e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT - e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA BATOŞ - e-mail – batos@cjmures.ro
PRIMĂRIA APOLD - e-mail – apold@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOLOVĂSTRU - e-mail – solovastru@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI - e-mail – lb@cjmures.ro
PRIMĂRIA VĂTAVA - e-mail – vatava@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.ro
1. COMUNA CHIHERU DE JOS
2. PĂRDUŢIU VASILE reprezentant SC LUCKY HOUSE RESIDENCE SRL
3. SC ATAMETALY SRL
4. OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA Punct de lucru Apold
5. AN “APELE ROMÂNE” – ABA Mureş
6. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ
7. COMUNA SÎNPAUL
8. SC PALAS COM SRL
9. SDEE TRANSILVANIA SUD SA
10. SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA
11. COMUNA DANEŞ
12. COMUNA IDECIU DE JOS
13. SC DACTYLIS PROD SRL
14. SC PICCOLO MAESTRO SA
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 27.12.2018, 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:
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-

-

-

-

-

-

-

-

COMUNA CHIHERU DE JOS a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și
Regulament Local de Urbanism aferent comunei Chiheru de Jos. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
PĂRDUŢIU VASILE reprezentant SC LUCKY HOUSE RESIDENCE SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
Plan Urbanistic Zonal “Introducere în intravilan şi stabilire zonă de agrement echitaţie, pescuit, camping, în localitatea
Uila”, pe amplasamentul din com. Batoş, sat Uila. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
SC ATAMETALY SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Stabilire reglementări pentru
construire clădire de locuinţe colective cu spaţii comerciale”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, Piaţa Gării, f.nr.
Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA Punct de lucru Apold a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a Parohiilor Ortodoxe Apold, Daia şi Şaeş. Se va parcurge etapa
de încadrare a planului.
OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA Punct de lucru Apold a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Apold. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
AN “APELE ROMÂNE” – ABA Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Punerea în siguranţă a
barajului de priză Gurghiu”, pe amplasamentul din loc. Solovăstru, extravilan. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Drum forestier Dugaşul de Jos”,
pe amplasamentul din extravilanul comunei Lunca Bradului. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA SÎNPAUL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere din
comuna Sînpaul”, pe amplasamentul din com. Sînpaul, satele Sînpaul, Valea Izvoarelor, Chirileu şi Dileu Nou. Se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC PALAS COM SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare destinaţie centru medical în
spaţiu comercial şi pensiune cu modificări interioare, refaţadizare şi amplasare firmă”, pe amplasamentul din loc.
Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 2. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SDEE TRANSILVANIA SUD SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere RED din localitatea
Solovăstru (zona Mociar)”, pe amplasamentul din loc. Solovăstru, str. Strada nr. 21. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SDEE TRANSILVANIA SUD SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „INT, reconductorare şi
securizare branşamente în loc. Vătava”, pe amplasamentul din loc. Vătava. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Gheorghe Doja,
Tudor Vladimirescu, Piaţa 1 Decembrie 1918, Cîmpului. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA DANEŞ a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”, pe
amplasamentul din com. Daneş. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
COMUNA IDECIU DE JOS a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”, pe
amplasamentul din com. Ideciu de Jos. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC DACTYLIS PROD SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Fabricarea produselor de
morărit, Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, Fabricarea macaroanelor,
tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare, Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase”, pe amplasamentul din loc. Luduş, str. N.Grigorescu, nr. 96A. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu.
SC PICCOLO MAESTRO SA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea instrumentelor
muzicale”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Gării, nr. 78. 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
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