Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 2625/15.04.2016
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 JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII – 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 ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE MUREȘ - OLTUL SUPERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE MUREȘ – e-mail – mures@anif.ro
PRIMĂRIA TÎRGU-MUREŞ – e-mail – primaria@tirgumures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT – e-mail iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI – e-mail ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA RĂSTOLIȚA – e-mail: rastolita@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUȘ - e-mail: ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA IDECIU DE JOS e-mail: ideciudejos@cjmures.ro
PRIMĂRIA GLODENI e-mail: glodeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ACĂȚARI e-mail: acatari@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEȘTI e-mail: gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA e-mail: corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA VĂTAVA e - mail: vatava@cjmures.ro
PRIMARIA ALUNIS e-mail: alunis@cjmures.ro
PRIMĂRIA RUȘII MUNȚI e-mail: rusiimunti@cjumres.ro
PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI e-mail: luncabradului@cjumures.ro
PRIMĂRIA STÎNCENI e-mail: stinceni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUSENI e-mail: suseni@cjmures.ro
- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019 CălimaniGurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului – e-mail – ariiprotejate@osrgh.ro, ocolgh@gmail.com
- 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) – 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
1. MUNICIPIUL REGHIN, Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 41, fax 0265/512542
2. CSORVASI SZILARD, Sîngeorgiu de Mureş, str. Sportivilor, nr. 4, tel. 0744500597
3. S.C. JAKO PREST SERV S.R.L., Miercurea Nirajului, str. Sântandrei, nr. 77, tel. 0265/217822
4. TOLAN VASILE, Ungheni, nr. 51/A, tel. 0745493131
5. ORAȘ LUDUȘ, Luduș, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 26, ludus@cjmures.ro, fax 0265/413402
6. S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L., sat Bredețelu, com. Ibănești, str. Principală, nr. 45, e-mail
gelu.trans@yahoo.com
7. COMUNA GLODENI, Glodeni, nr. 133, e-mail glodeni@cjmures.ro, fax 0265/338112
8. S.C. ALEXFRIGOTEHNIC S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Kos Karoly, nr. 15, ap. 1, tel. 0744511598
9. S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Cristești, str. Geiger, nr. 1E, fax 0265/306428, vasile.rus@geiger.ro
10. S.C. NHBBC RO S.R.L., Acățari, nr. 41/B, Sorin.Ignat@turbocam.com
11. S.C. ALLCOLORS SERV S.R.L., Vidrasău, nr. 1/G/5, e-mail office@allcolors.ro
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12. S.C. IRIS SERVICE CIUC S.R.L., Miercurea Ciuc, str. Vânătorilor, nr. 4, jud. Harghita, akencse@irislemn.ro
13. S.C. HOLZ CENTER S.R.L., com. Gornești, sat Periș, nr. 75, e-mail office@markholz.ro
14. COMUNA STÂNCENI, Stînceni, str. Principală, nr. 37, fax. 0265/719812, e-mail stînceni@cjmures.ro
15. S.C. APRIL’ 91 S.R.L., Brașov, str. Bobîlna, nr. 2, jud. Brașov, e-mail mures@april91.ro
16. S.C. CHEMARK ROM S.R.L., Brașov, str. C. Brâncoveanu, nr. 34, bl. 15, cs. A, ap. 5, jud. Brașov,
tel. 0740010823
17. S.C. INSTA GRUP S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Căminului, nr. 35, e-mail office@insta-grup.ro
18. S.C. RCT STARK S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Piatra de Moară, nr. 6, e-mail office@curateniemures.ro
19. S.C. PLASTIC ENGINEERING S.R.L.., Tîrgu Mureș, str. Barajului, nr. 3, tel 0756055457
20. S.C. CLEAN CAR S.R.L., Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr. 1cam. 203, e-mail cleancar2007@yahoo.com
21. S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L., București, str. Elena Văcărescu, nr. 6, sector 1, tel. 0746211208
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 va avea loc la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Mureş în data de 19.04.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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-

MUNICIPIUL REGHIN, Reghin, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează
cadrul pentru “Reglementare zonă de locuințe colective și dotări compatibile – Construire bloc de locuințe
sociale”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbuș, nr. 37B, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
CSORVASI SZILARD, Sîngeorgiu de Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal,
care creează cadrul pentru “Modificare zonă funcțională din zonă pentru comerț și industrie în zonă de locuit”, pe
amplasamentul din loc. Ernei, fn, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
S.C. JAKO PREST SERV S.R.L., Miercurea Nirajului, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal, care creează cadrul pentru “Reconformare zonă pentru construire bloc de locuințe cu spații de servicii
publice la parter”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Secerei, fnr., se va parcurge etapa de încadrare a
planului.
TOLAN VASILE, Ungheni, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construirea unei case de
locuit Dparțial+P+M și garaj + magazie”, pe amplasamentul din loc. Răstolița, nr. 223, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
ORAȘ LUDUȘ, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare strada Mureșului și strada
Crângului”, pe amplasamentul din loc. Luduș, str. Mureșului și str. Crângului, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L., Bredețelu, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire amenajare piscicolă și de agrement”, pe amplasamentul din loc. Ideciu de Jos, fnr., se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
COMUNA GLODENI, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltarea drumului comunal DC
148 km 1+300 – km 3+200, comuna Glodeni, jud. Mureș”, pe amplasamentul din com. Glodeni, satele Merișor și
Moișa , se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. ALEXFRIGOTEHNIC S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înființare fermă cultivare ciuperci”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Campului, nr. 2/F, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., Cristești, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Groapă
de împrumut”, pe amplasamentul din extravilan sat Ogra, com. Ogra, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. NHBBC RO S.R.L., Acățari, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire fabrică
pentru tratamente termice prin amenajări interioare și schimbare de destinație construcții existente, refacere
împrejmuire”, pe amplasamentul din loc. Acățari, nr. 41/B, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. ALLCOLORS SERV S.R.L., Vidrasău, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare
hală de producție secția II – vopsire în câmp electrostatic prin extindere clădire existentă și construire depozite,
clădire anexe, rezervor de apă și amenajări exterioare”, pe amplasamentul din loc. Vidrasău, Parc Industrial Mures,
nr. 1/G/14, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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S.C. IRIS SERVICE CIUC S.R.L., Miercurea Ciuc, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 161 / 27.06.2013,
emisă pentru activitatea „Exploatare forestieră”, pe amplasamentul din jud. Bacău, se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. HOLZ CENTER S.R.L., Periș, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 202 / 11.12.2014, emisă pentru
activitatea „Fabricarea de furniruri și a panourilor de lemn, Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie,
pentru construcții, Fabricarea de mobilă n.c.a., Colectarea deșeurilor nepericuloase, Tratarea și eliminarea
deșeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din com. Gornești, sat Periș, nr. 75, se va analiza solicitarea de revizuire
a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
COMUNA STÂNCENI, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 445 / 16.12.2008, emisă pentru activitatea
„Captarea, tratarea și distribuția apei, Colectarea și evacuarea apelor uzate”, pe amplasamentul din loc. Stînceni,
se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. APRIL’ 91 S.R.L., a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Fabricarea vopselelor, lacurilor,
cernelii tipografice și masticurilor, Comerț cu ridicata al produselor chimice”, pe amplasamentul din
loc. Luduș, str. Gheorghe Barițiu, nr. 10, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare.
S.C. CHEMARK ROM S.R.L., Brașov, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 447 / 23.12.2008, emisă pentru
activitatea „Comerț cu ridicata al produselor chimice”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Aeroportului,
nr. 1, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. INSTA GRUP S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Colectarea
deșeurilor nepericuloase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerț cu ridicata al deșeurilor și
resturilor, Fabricarea produselor din beton”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Mureșeni, nr. 50, județul
Mureș, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. RCT STARK S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Alte activități
de curățenie”, pe amplasamentul din loc. Corunca, str. Principală, nr. 1C, județul Mureș, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. PLASTIC ENGINEERING S.R.L.., Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Fabricarea altor produse din material plastic”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Livezeni, nr. 69, județul
Mureș, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. CLEAN CAR S.R.L., Tîrgu Mureș, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 362 / 15.12.2009, emisă pentru
activitatea „Colectarea deșeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din com. Vătava, Aluniș, Rușii Munți, Răstolița,
Lunca Bradului, Stânceni, Ideciu de Jos, Suseni, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare.
S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L., București, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 55 / 02.03.2009, emisă
pentru activitatea „Comerț cu amânuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”, pe
amplasamentul din loc. Reghin, str. Pandurilor, nr. 110, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare.
S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L., București, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 207 / 11.06.2012, emisă
pentru activitatea „Comerț cu amânuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”, pe
amplasamentul din loc. Reghin, str. Sării, nr. 30, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare.
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

ing. Olimpia Varadi
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