Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 6236/01.09.2016
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 SIGHIȘOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂGACIU – e-mail – bagaciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLĂUȘERI – e-mail – balauseri@cjmures.ro
PRIMĂRIA NADEȘ - e-mail – nades@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEȘTI – e-mail – ibanesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREȘ - e-mail –singdemures@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ, - e – mail - tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL - e- mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA APOLD – e-mail – apold@cjmures.ro
PRIMĂRIA AȚINTIȘ - e-mail – atintis@cjmures.ro
PRIMĂRIA BAHNEA – e-mail – bahnea@cjmures.ro
PRIMĂRIA BRÎNCOVENEȘTI – e-mail – brincovenesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA COZMA – e-mail – cozma@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÎNTÎNELE – e-mail – fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA FĂRĂGĂU – e-mail – faragau@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHINDARI – e-mail – ghindari@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEȘTI – e-mail – gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA POGĂCEAUA – e-mail – pogaceaua@cjmures.ro
PRIMĂRIA RÎCIU – e-mail – riciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPETRU DE CÎMPIE – e-mail – sinpetru@cjmures.ro
PRIMĂRIA SASCHIZ – e-mail – saschiz@cjmures.ro
PRIMĂRIA VEȚCA - e-mail – vetca@cjmures.ro
PRIMĂRIA VIIȘOARA – e-mail – viisoara@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
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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 06.09.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

COMUNA CUCERDEA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și
Regulament Local de Urbanism aferent comunei Cucerdea, se va analiza calitatea raportului de mediu.

-

COMUNA CHEȚANI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare drum comunal DC96
Chețani-Grindeni, loc. Chețani”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA BĂGACIU a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare alei carosabile la
obiective de interes local în comuna Băgaciu”, pe amplasamentul din com. Băgaciu, satele Băgaciu și Delenii, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNTGN TRANSGAZ SA prin SC TEAM OIL SRL Ploiești a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Conductă de transport gaze naturale Nadeș-Sighișoara”, pe amplasamentul din intravilanul și extravilanul loc.
Sighișoara, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reparație LEA
joasă tensiune – grup 38-251 Delenii”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Delenii, com. Băgaciu, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaș a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 3032/04.08.2015 emisă
pentru proiectul „Colector godevilabil între Stația de comprimare gaze Filitelnic și Stația de comprimare gaze
Țigmandru”, pe amplasamentul din satul Filitelnic, com. Bălăușeri și satul Țigmandru, comuna Nadeș, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
MOLDOVAN ELENA Reghin a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire sală de activități
sportive și birouri”, pe amplasamentul din loc. Ibănești, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC BĂILE SĂRATE SRL Sîngeorgiu de Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
restaurant și sală de evenimente”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureș, str. Băilor, nr. 1112 (actual nr. 6),
se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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SC BĂILE SĂRATE SRL Sîngeorgiu de Mureș a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 330/10.10.2012 emisă
pentru activitățile “Hoteluri și alte facilități de cazare similare, restaurant”, pe amplasamentul din loc.
Sîngeorgiu de Mureș, str. Băilor, nr. 1112, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC TRANSILVANIA ESTATE INVESTMENT SRL Tîrgu Mureș a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea “Alte servicii de cazare”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, Piața Onești, nr. 17, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC VESCOB SRL Tîrgu Mureș a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea altor
produse manufacturiere”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Decebal , nr. 1, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC ACAZIA IMPEX SRL Tîrgu Mureș a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Repararea și
întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Depozitelor, nr. 40,
se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC DEMETER ANVELOPE SRL Dileul Vechi a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe amplasamentul din loc. Sînpaul, nr. 263/A, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC TRIX COM SRL Sîngeorgiu de Mureș a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 135/10.08.2010 revizuită în
2011, 2021, 2013 emisă pentru activitățile “Colectarea deșeurilor nepericuloase și periculoase, Demontarea
(dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerț cu ridicata
al deșeurilor și resturilor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, tratarea și eliminarea deșeurilor
nepericuloase și periculoase”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureș, str. Liliacului, nr. 2/A, se va analiza
solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ a solicitat revizuirea
deciziei etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 emisă de ANPM pentru proiectul „Ro-NET – Construirea unei
infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate”, propus a fi realizat și pe teritoriul jud. Mureș, pe raza
următoarelor unităţi administrativ teritoriale: Apold, Ațintiș, Bahnea, Brîncovenești, Cozma, Ernei, Fîntînele, Fărăgău,
Ghindari, Gornești, Iernut, Pogăceaua, Rîciu, Sînpetru de Cîmpie, Saschiz, Vețca, Viișoara. Se va analiza solicitarea
depusă.
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În vederea susținerii solicitării de revizuire, Memoriul de prezentare este afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului (ANPM), la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Revizuire acte de reglementare.
Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.
Cu stimă,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU
ŞEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI
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