Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 8095/10.08.2018
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 POGĂCEAUA – e-mail – pogaceaua@cjmures.ro
PRIMĂRIA DEDA – e-mail – deda@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREŞ– e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNCRAIU DE MUREŞ – e-mail – sincraims@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALUNIŞ – e-mail – alunis@cjmures.ro
PRIMĂRIA HODOŞA – e-mail – hodosa@cjmures.ro
PRIMĂRIA TĂURENI – e-mail – taureni@cjmures.ro
PRIMĂRIA IDECIU DE JOS – e-mail – ideciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail – gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA MIERCUREA NIRAJULUI – e-mail – mniraj@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂIEŞTI – e-mail – craiesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@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. STEFAN DOINITA-MARIA
2. BĂLDEAN DUMITRU VALENTIN
3. SC AGRO CISMAS SRL
4. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – Ocolul Silvic Gurghiu
5. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – Ocolul Silvic Fâncel
6. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – Ocolul Silvic Sovata
7. SC ENERGY DESIGN & CONSULTING SRL
8. SC DURKOPP ADLER SRL
9. GAL S ANDREA P.F.A.
10. PAROHIA REFORMATĂ ALUNIŞ
11. VICSAI LEVENTE
12. COMUNA TĂURENI
13. SC GELU TRANSEXPLOR SRL
14. SC MULTI PRODIMPEX SRL

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

15. SC OLIAS GREASE SPOT SRL
16. SC IGNAT BREWERY SRL
17. SC OPREA AVI COM SRL
18. SC SCHUSTER ECOSAL 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 de 14.08.2018, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STEFAN DOINITA-MARIA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru
“Introducere în intravilan, lotizare teren şi stabilire reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Remetea, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
BĂLDEAN DUMITRU VALENTIN a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul
pentru “Stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective P+2 şi etaj retras”, pe amplasamentul din loc.
Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
SC AGRO CISMAS SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru
“Introducere în intravilan şi stabilire zonă funcţională pentru construire unitate depozitare cereale”, pe amplasamentul
din loc. Pogăceaua. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – Ocolul Silvic Gurghiu a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic
al Ocolului Silvic Gurghiu. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – Ocolul Silvic Fâncel a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic
al Ocolului Silvic Fâncel. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – Ocolul Silvic Sovata a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic
al Ocolului Silvic Sovata. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.

SC ENERGY DESIGN & CONSULTING SRL pentru SDEE Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Îmbunătăţire nivel de tensiune şi modernizare LEA JT Deda”, pe amplasamentul din loc. Deda. Se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
SC DURKOPP ADLER SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere hală asamblare (C1, C2,
C3) şi corp administrativ C8, amenajare accese şi platforme incintă”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str.
Agricultorilor, nr. 12. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
GAL S ANDREA P.F.A. a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Pensiune agroturistică schimbare de
destinaţie din casă de locuit existentă”, pe amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 20. Se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
PAROHIA REFORMATĂ ALUNIŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Extindere şi schimbare de
destinaţie din casă de oaspeţi în Centru de tabără”, pe amplasamentul din loc. Aluniş, nr. 94. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
VICSAI LEVENTE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Sistem fotovoltaic de 9,88 kW AC instalat pe
acoperiş şi branşament electric aferent”, pe amplasamentul din com. Hodoşa, sat Ihod, nr. 126. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
COMUNA TĂURENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construirea unei platforme comunale de
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, pe amplasamentul din loc. Tăureni, extravilan. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC GELU TRANSEXPLOR SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare agregate minerale
şi amenajare piscicolă şi de agrement” pe amplasamentul din loc. Ideciu de Jos. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
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SC MULTI PRODIMPEX SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Extracţia pietrişului şi
nisipului” – Balastiera Hanko 1+2, pe amplasamentul din loc. Gorneşti, extravilan. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC OLIAS GREASE SPOT SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Colectarea deşeurilor
nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Miercurea Nirajului, str. Nirajului, nr. 17. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC IGNAT BREWERY SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 32 din 03.05.2018 emisă pentru activitatea
“Fabricarea berii”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Zăgazului, nr. 14. Se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei de mediu.
SC OPREA AVI COM SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 121 din 22.06.2011 revizuită la data de
18.05.2016 emisă pentru “Ferma de creştere a puilor pentru carne şi abator păsări”, pe amplasamentul din loc. Crăieşti,
str. Dealul Viilor, nr. 5. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC SCHUSTER ECOSAL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru “Depozitul de deşeuri
nepericuloase Sighişoara”, activitate încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 5.4.
„Depozite de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la HG nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate
totală de peste 25.000 tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte„. Se va definitiva proiectul de autorizaţie
integrată 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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