Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
Nr. 7137 / 06.10.2016
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
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – e-mail – office@mures.rosilva.ro
PRIMĂRIA TÎRGU MUREŞ – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÂRNĂVENI – e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA – e-mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA GURGHIU – e-mail – gurghiu@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI – e-mail – lb@cjmures.ro
PRIMĂRIA RĂSTOLIŢA – e-mail – rastolita@cjmures.ro
PRIMĂRIA VÎNĂTORI – e-mail – vinatori@cjmures.ro
PRIMĂRIA FĂRĂGĂU – e-mail – faragau@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE MUREŞ – e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA OGRA – e-mail – ogra@cjmures.ro
PRIMĂRIA BATOŞ – e-mail – batos@cjmures.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) – 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
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Str. Podeni, nr. 10, loc.Tîrgu Mureş, jud. Mureş, Cod 540253
E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265314984, 0365404925; Fax 0265314985

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 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 vor avea loc la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Mureş în data de 11.10.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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LOGHINMOB SRL Breaza, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “introducere în intravilan şi stabilire zonă funcţională agroindustrială”, pe
amplasamentul din loc. Breaza, f.nr. extras C.F. nr. 50503, 50505, se va parcurge etapa de încadrare a
planului.
ROMVEST SRL, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “introducere terenuri în intravilan şi amenajare iazuri piscicole”, pe
amplasamentul din extravilanul loc. Chirileu, extras C.F. nr. 50876, 50708, 50903, com. Sînpaul, se va
parcurge etapa de încadrare a planului.
BANDI DAVID, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care
creează cadrul pentru “introducere în intravilan şi stabilire zonă funcţiuni complementare compatibile
locuirii”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Budiu Mic, extras C.F. nr. 51474, 51473, 51616, com.
Crăciuneşti, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – O.S. FÂNCEL, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
“amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Fâncel” din UP II Isticeu, UP III Tireu, UP IV Fâncel, UP V
Meştera, OS Fâncel.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – O.S. GURGHIU, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
“amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Gurghiu” din UP VI Lăpuşna, UP VIII Sirod, UP IX Orşova, UP
X Mociar, OS Gurghiu.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – O.S. LUNCA BRADULUI, a solicitat emiterea Avizului de mediu
pentru “amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lunca Bradului” din UP I Ilva, UP II Ilișoara, UP III
Neagra, UP IV Sălard, UP V Zebrac şi UP VI Gudea, OS Lunca Bradului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – O.S. RĂSTOLIŢA, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
“amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Răstoliţa” din UP I Bistra-Cofu, UP II Bistra-Stegea, UP III
Gălăoaia, UP IV Secu-Mijlociu, UP V Tihu-Bradu şi UP VI Iod, OS Răstoliţa.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – O.S. SIGHIŞOARA, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
“amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Sighişoara” din UP I Nadeş, UP II Boiu, UP III Archita, UP IV
Stejăreni, UP V Criş şi UP VII Sighişoara, OS Sighişoara.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ – O.S. SOVATA, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru
“amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Sovata” din UP I Nirajul Mare, UP II Nirajul Mic, UP III Bezid,
UP IV Veţca, OS Sovata.
OLTEAN AURELIA-DINA, Aluniş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „construire
casă familială”, pe amplasamentul din loc. Budiu Mic, str. Podului, F.N. extras C.F. 50546, com.
Crăciuneşti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare adecvată.
COMUNA VÎNĂTORI, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „alimentare cu apă
potabilă a localităţilor Vînători, Feleag, Mureni”, pe amplasamentul din satele Vînători, Feleag, Mureni,
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com. Vînători, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului în procedurile de evaluare a impactului asupra
mediului şi ale evaluării adecvate.
COMUNA FĂRĂGĂU, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „modernizarea
infrastructurii rutiere de interes local în comuna Fărăgău, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din satele
Fărăgău, Tonciu, Poarta, Onuca, com. Fărăgău, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MUNICIPIUL REGHIN, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „modernizarea
străzilor Cimitirului şi Margaretelor din municipiul Reghin, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din loc.
Reghin, str. Cimitirului şi Margaretelor, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
METROU CASH & CARRY ROMANIA SRL, Bucureşti, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „execuţia unui sistem de epurare a apelor uzate tehnologice la magazinul Metri Tg. Mureş”,
pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 233, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
RUTTRANS SRL, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „exploatare
pietriş şi nisip”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Dumbrăvioara, pe malul stâng al râului Mureş,
identificat prin extras C.F. nr. 52404, com Ernei, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MURPOP SERV, Cristeşti, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „exploatare agregate
minerale”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Cristeşti, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
BAROCK SRL, Sîngeorgiu de Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „întocmire
studiu de fezabilitate pentru modernizarea activităţii de producţie statuete din lemn”, pe
amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Tofalău, nr. 40, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
OVM OIL SRL, com. Răstoliţa, sat Iod, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„amplasare instalaţie de distribuţie gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule tip SKID cu un
rezervor de 4850 l”, pe amplasamentul din loc. Recea, nr. 1E, oraş Ungheni, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
A&C TRADING SRL, Sighişoara, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „construire
hală de reparaţii utilaje agricole”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str. Naţională, nr. 67, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
LAS PROM SRL,Tg. Mureş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „reabilitarea,
extinderea, înlocuirea sistemelor de distribuţie apă potabilă pe str. G. Coşbuc şi str. 22 Decembrie, loc.
Târnăveni, jud. Mureş ”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. G. Coşbuc între imobil nr. 88 până la
nr. 118 şi str. 22 Decembrie de la CEC până la imobil nr. 66, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA OGRA, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „modernizare străzi şi drum
de acces în localităţile Giuluş şi Lăscud”, pe amplasamentul din loc. Giuluş şi Lăscud, com. Ogra, se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
E-ON DISTRIBUŢIE S.A. prin MONTREPCOM SRL, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă – str. Aleea Parcului,
Plopilor, Piaţa Unirii, Cioarga, Zăvoiului, Recoltei, Republicii, Ioan Vlăduţiu Viitorului, loc. Luduş,
jud. Mureş”, pe amplasamentul din loc. Luduş, str. Aleea Parcului, Plopilor, Piaţa Unirii, Cioarga,
Zăvoiului, Recoltei, Republicii, Ioan Vlăduţiu Viitorului, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL, Luduş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„extindere hală de producţie cablaje auto şi construire copertină metalică”, pe amplasamentul din loc.
Luduş, str. 1 Mai, nr. 40, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
DECOSIM SRL, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile “fabricarea
altor echipamente electrice, fabricarea maşinilor – unelte portabile acţionate electric, fabricarea altor
maşini şi utilaje de utilizare generală, fabricarea utilajelor şi maşinilor – unelte pentru prelucrarea
metalului, fabricarea altor maşini – unelte, repararea maşinilor, instalarea maşinilor şi a
echipamentelor industriale ”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 112-114, se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
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AMB WINE COMPANY SRL, Bucureşti, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 154 / 04.09.2014
emisă pentru activitățile “fabricarea băuturilor şi fabricarea vinurilor din struguri”, pe amplasamentul
din loc. Batoş, nr. 41, 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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