Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 6978 / 30.09.2016
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
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA LIVEZENI – e-mail – livezeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA OGRA – e-mail – ogra@cjmures.ro
PRIMĂRIA PAPIU ILARIAN – e-mail – papiu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro
- Asociaţia Microregiunea Valea Nirajului în parteneriat cu Asociaţia Microregională Târnava Mică BălăuşeriSovata şi Asociaţia Grupul Milvus (Administratorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0028 Dealurile Târnavelor –
Valea Nirajului, ROSCI 0384 Râul Târnava Mică) – 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) - fax 0269 865700, e-mail - a_tmh@yahoo.com
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 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 Comisiei de
Analiză Tehnică şi la şedinţa Comitetului Special Constituit ce vor avea loc la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Mureş în data de 04.10.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

COMUNA PAPIU ILARIAN a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și
Regulament Local de Urbanism aferent comunei Papiu Ilarian, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
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ROMSTAL IMPEX SRL, Bucureşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Executare centrală
electrică fotovoltaică instalată pe acoperişul clădirii C1 şi branşament subteran aferent instalaţiei”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 283, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
FISE Electrica Serv SA, AISE Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
platformă pentru depozitarea transformatorilor de putere”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
BARNA DOREL, Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire atelier de
întreţinere autovehicule şi birouri, regim de înălţime P+M”, pe amplasamentul din loc. Livezeni, f.nr., identificat
prin CF nr. 52888, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
LARIX COM IMPEX SRL, Sovata, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare spaţii
necesare activităţii de producţie în mansarda existentă”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Lungă, nr. 46F, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
GEIGER TRANSILVANIA SRL, Cristeşti a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Groapă de
împrumut – Extindere Ogra”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Ogra, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
UBM FEED ROMANIA SRL, Satu Mare, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare
fabrică de furaje”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Sînpaul, identificat prin CF NR. 51725, 51471, 51472 se va
parcurge etapa de de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului.
MURI BENZ OIL SRL, Tîrgu Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 224 / 19.10.2011 emisă pentru
activitățile “Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Pandurilor, nr. 53/A, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de
mediu.
INGRICOP SRL, Tg. Mureş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 67 / 09.03.2009 emisă pentru activitatea
“Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja,
nr. 194/A, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
ECOCERES SRL, Ungheni a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile “Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală și Pregătirea seminţelor pentru semănănat”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, str.
Mecanizatorilor, nr. 332, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
RO ECOLOGICC RECYCLING SRL, Vidrasău, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 383 din 12.12.2012
pentru Prepararea deşeurilor cu putere calorică, în vederea arderii finale în fabricile de ciment, pe amplasamentul
din loc. Vidrasău, str. Oros, nr. 1/A, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
II PĂCALĂ BRIGITTE MONICA, Saschiz a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 130 din 28.10.2015 emisă
pentru activitatea Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, pe amplasamentul din loc.
Saschiz, nr. 407-408, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.
Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU
ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI

ÎNTOCMIT,
consilier Mihai VLAD
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