Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 1315 /25.02.2016

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 REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÂRNĂVENI – e-mail – tarnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ACĂŢARI – e-mail – acatari@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI – e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA BAND – e-mail – band@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLĂUŞERI – e-mail – balauseri@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÎMPIE – e-mail – ceuasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA LIVEZENI – e-mail – livezeni@cjmures.ro
PRIMĂRIA RÎCIU – e-mail – riciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPETRU DE CÎMPIE – e-mail – sinpetru@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNTANA DE MUREŞ – e-mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA ZAGĂR – e-mail – zagar@cjmures.ro
- Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 ROSCI0019
Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului – e-mail – ocolgh@gmail.com
- 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) – 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 MUREȘ
Str. Podeni, nr. 10, Tîrgu-Mureș, jud. Mureș, Cod 540253
E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265314984, 0365404925; Fax 0265314985

1. PONGRACZ ISTVAN - MATYAS, Tîrgu Mureş,
2. S.C. COMPLEX NATURA, Chinari, com. Sîntana de Mureş, 0265217822, arhitectonpro@yahoo.com
3. MUREŞAN COSMIN RĂDUCU şi NICOLETA RAMONA,0743546471, cosminmuresan@yahoo.com
4. S.C. PETROCONSULT INVEST S.R.L., Ploieşti, jud. Prahova, 0729005645
5. SANDOR CORNEL, Ceuaşu de Cîmpie, 0742400116
6. S.C. ELECTRICA SERV S.A., A.I.S.E. Tîrgu Mureş, tel/fax 0372650311/0265205654
7. SNGN ROMGAZ S.A. – suc. Mediaş, tel/fax 0749331501/0269846727, adriana.lata@romgaz.ro
8. S.C. KATECH PROJECT S.R.L. Ceuaşu de Cîmpie, elitexpro@yahoo.com, 0265252878
9. I.I. PUSCAŞ TEREZA GABRIELA, Albeşti, 0744190027
10. S.C. ADONIA GEANINA S.R.L.-D, Chirileu, com. Sînpaul, 0747875891
11. S.C. SERA POLKROMIA S.R.L., Sîntana de Mureş, tel/fax 0744698081/ 0265323120
12. S.C. RUCK VENTILATOARE S.R.L.,Târnăveni, cristina.butunoi@ruck.eu, tel. 0265709508
13. S.C. IRUM S.A., Reghin, tel/fax 0265512639/0265511405, office@irum.ro, 0744334151
14. S.C. ALMAMET S.R.L. Tîrnăveni, tel/fax 0365730249, ignat@almamet.com
15. S.C. VRANCART S.A. Adjud, jud. Vrancea, vrancart@vrancart.ro, tel/fax 0237640800/0237641720
16. S.C. ATLANTISCOM S.R.L., Tîrgu Mureş, atlantiscom@yahoo.com, tel/fax 0265252099/0265252102
17. S.C. ECOHELP S.R.L.,Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 38, tel. 0733671083 , tel/fax 0365424491, e-mail
ecohelp2009@yahoo.com
18. S.C. OPREA AVI-COM S.R.L. loc. Crăieşti, fax 0265328210
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
Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Mureş în data de 01.03.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

PONGRACZ ISTVAN - MATYAS, Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Reconversie UTR pentru construire clinic stomatologică”,
pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 16, se va parcurge etapa de încadrare a
planului.
S.C. COMPLEX NATURA, Chinari, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal,
care creează cadrul pentru “Introducere în intravilan şi atribuirea denumirii funcţionale – Zonă de
producţie agricolă, agroturism şi învăţământ”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Budiu Mic, com.
Crăciuneşti, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
MUREŞAN COSMIN RĂDUCU şi MUREŞAN NICOLETA RAMONA, Tîrgu Mureş, au solicitat
emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Introducere în
intravilan şi stabilire zonă funcţională de locuit”, pe amplasamentul din loc. Livezeni, se va parcurge
etapa de încadrare a planului.
S.C. PETROCONSULT INVEST S.R.L., Ploieşti, jud. Prahova, a solicitat emiterea Acordului de mediu
pentru proiectul „Amenajări interioare cu schimbare de destinaţie din clinica ambulatoriu în unitate de
cazare – hotel, modificare soluţie autorizată cu a.c. 205/2013”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş,
str. Iuliu Maniu, nr. 12, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SANDOR CORNEL, Ceuaşu de Cîmpie, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire clădire service şi spălătorie”, situat în loc. Ceuaşu de Cîmpie, nr. 1/A, se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
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S.C. ELECTRICA SERV S.A., A.I.S.E. Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Modernizare LES 20KV zona CE MT – JT Tîrgu Mureş (linia LEA 20KV Ungheni Cristeşti, linia LEA 20KV Ungheni – Prodcomplex, linia LEA 20KV Livezeni – Sîngeorgiu de
Mureş)”, situat în intravilanul şi extravilanul loc. Tîrgu Mureş şi extravilanul loc. Ungheni, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
S.C. ELECTRICA SERV S.A., A.I.S.E. Tîrgu Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Îmbunătăţire de tensiune şi modernizare LEA JT zona CE Tîrgu Mureş – exterior (Band,
Coasta Mare, Găieşti), situat pe raza comunelor Band, Acăţari, Rîciu, Sînpetru de Cîmpie, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
SNGN ROMGAZ S.A. – suc. Mediaş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare grup sonde gaze naturale 53 Filitelnic”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Filitelnic,
com. Bălăuşeri şi a loc. Zagăr, com. Zagăr, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNGN ROMGAZ S.A. – suc. Mediaş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare grup sonde gaze naturale 80 Filitelnic”, pe amplasamentul din loc. Filitelnic, com.
Bălăuşeri, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNGN ROMGAZ S.A. – suc. Mediaş, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare grup sonde gaze naturale 12 Filitelnic”, pe amplasamentul din loc. Filitelnic, com.
Bălăuşeri, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. KATECH PROJECT S.R.L. Ceuaşu de Cîmpie, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Construire hală atelier prelucrări mecanice”, pe amplasamentul din extravilanul loc. Ceuaşu de
Cîmpie, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
I.I. PUSCAŞ TEREZA GABRIELA, Albeşti, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str.
Lungă, nr. 226, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. ADONIA GEANINA S.R.L.-D, Chirileu, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Chirileu, nr. 42A, com.
Sînpaul, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. SERA POLKROMIA S.R.L., Sîntana de Mureş, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Alte activităţi de tipărire”, pe amplasamentul din loc. Sîntana de Mureş, str. Principală, nr.
622A, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. RUCK VENTILATOARE S.R.L.,Târnăveni, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 39/2015
pentru activitatea „Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de
uz casnic”, pe amplasamentul din loc. Tîrnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 44/H, se va analiza solicitarea
de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. IRUM S.A., Reghin , a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 283/2013, revizuită la 11.03.2015,
pentru activitatea „Fabricare de maşini şi utilaje pentru exploatări forestiere”, pe amplasamentul din loc.
Reghin, str. Axente Sever, nr. 6, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare.
S.C. ALMAMET S.R.L., Tîrnăveni , a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 86/2014, pentru
activitatea „Tratare şi eliminarea deşeurilor nepericuloase şi Tratare şi eliminarea deşeurilor
periculoase”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 154, se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. VRANCART S.A. Adjud, jud. Vrancea, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 91/2015, pentru
activităţile„Colectarea deşeurilor nepericuloase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ
cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 194 , se
va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. ATLANTISCOM S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu, pentru activitatea
„Exploatare forestieră”, pe amplasamente loc. Tîrgu Mureș, se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
S.C. ECOHELP S.R.L.,Tîrgu Mureș, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile
„Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, colectarea
deșeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 38, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare.
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S.C. OPREA AVI-COM S.R.L., Crăieşti, a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru
“Fermă pentru creşterea puilor de carne” pe amplasamentul din loc. Jabeniţa, nr. 379A, com. Solovăstru,
se va definitiva proiectul de autorizaţie integrată de mediu.
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