Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
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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-MUREȘ – e-mail – primaria@tirgumures.ro
PRIMĂRIA SIGHIȘOARA – e-mail - sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA - e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI – e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA MIERCUREA NIRAJULUI – e-mail – mniraj@cjmures.ro
PRIMĂRIA NADEȘ - e-mail – nades@cjmures.ro
PRIMĂRIA COROISÎNMARTIN – e-mail – coroisinmartin@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLĂUȘERI – e-mail – balauseri@cjmures.ro
PRIMĂRIA SUPLAC- e-mail – suplac@cjmures.ro
PRIMĂRIA VIIȘOARA – e-mail – viisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA ZAGAR – e-mail – zagar@cjmures.ro
PRIMĂRIA STÎNCENI – e-mail – stinceni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEȘTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPAUL – e-mail – sinpaul@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
1. COMUNA ERNEI, Ernei, nr. 461, e-mail – ernei@cjmures.ro, fax 0265261187
2. IURIAN CRISTIAN ILIE, Tîrgu-Mureș, str. Gen.Traian Mosoiu, nr. 1, fax 0265217822
3. COMUNA PETELEA, Petelea, nr. 726, fax 0265217822, e-mail – petelea@cjmures.ro
4. ORAȘUL SOVATA, Sovata, str. Principală, nr. 155, e-mail – sz.rhodo@gmail.com
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5. ROZSNYAI HUNOR BARNA, Sîngeorgiu de Mureș, str. Crizantemelor, nr. 1, tel. 0723713687
6. S.C. SUNNY PLAST S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Depozitelor, nr. 30, e-mail – suny_mures@yahoo.com
7. S.C. METAL IMAGE S.R.L., Sighișoara, str. St.O.Iosif, nr. 22, tel. 0741186864
8. S.C. CIS GAZ S.A., Ungheni, nr. 296A, FAX 0265313018
9. S.C. APCOM SELECT S.A., Tîrgu-Mureș, str. Plutelor, nr. 2, tel. 0755113176
10. US FOOD NETWORK S.A., București, B-dul Magheru, nr. 28-30, tel. 0758109914
11. S.C. TIPOPACK S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. Tamas Erno, nr. 1, e-mail – tipopack@yahoo.com
12. S.C. FAMKER AUTO S.R.L., Miercurea Nirajului, str. Trandafirilor, nr. 38,
e-mail – keresztesi_barna@yahoo.com
13. S.C. ECOHELP S.R.L., Tîrgu-Mureș, str. 8 Martie, nr. 38, e-mail – ecohelp2009@yahoo.com
14. S.C. AN FEED S.R.L., Bozeni, nr. 60, e-mail – anfeed@anfeed.ro
15. S.C. FRASINUL S.R.L., Anieș, nr. 59, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263377681
16. S.C. TRANSANIXTER S.R.L., Găiești, nr. 123, e-mail – transanixter@yahoo.ro
17. S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., Tîrgu-Mureș, str. Kos karoly, nr. 1, fax 0265208881
18. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, Tîrgu-Mureş, str. Primăriei, nr. 2,
e-mail – radu_spinei@cjmures.ro
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
09.02.2016, ora 10.

Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

- COMUNA ERNEI a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic General şi Regulament
Local de Urbanism aferent comunei Ernei, cu satele aparținătoare Ernei, Dumbrăvioara, Călușeri, Icland,
Săcăreni și Sîngeru de Pădure, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
- IURIAN CRISTIAN ILIE Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic de
Detaliu, care creează cadrul pentru “Studiu de amplasament în vederea construirii unei locuințe”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Episcop Ioan Bob, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
- COMUNA PETELEA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal, care creează
cadrul pentru “Reglementări zonă cu funcțiunea de producție, depozitare, comerț, servicii în comuna
Petelea”, se va parcurge etapa de încadrare a planului;
- ORAȘUL SOVATA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Covor asfaltic pe str.
1 Mai orașul Sovata”, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- ROZSNYAI HUNOR BARNA Sîngeorgiu de Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Construire casă de vacanță P+M și împrejmuire incintă”, pe amplasamentul din loc. Stînceni,
f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
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- S.C. SUNNY PLAST S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Schimbarea destinației podului rulant în spații de producție, comerț și birouri prin transformarea,
modificarea și extinderea structurii podului rulant și amenajare incintă și preuzinal cu acces auto și
pietonal din stradă”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Depozitelor, nr. 30, se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului;
- S.C. METAL IMAGE S.R.L. Sighișoara a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Mansardare locuință, schimbare de destinație din locuință în pensiune”, pe amplasamentul din loc.
Sighișoara, str. St.O.Iosif, nr. 22, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.C. CIS GAZ S.A. Ungheni a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 4572/02.11.2015 emisă
pentru proiectul „Intervenție conducte colectoare expertizate în anul 2014 din cadrul secției de
producție Filitelnic”, pe amplasamentul din com. Bălăușeri, Coroisînmartin, Nadeș, Suplac, Viișoara,
Zagăr, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – S.Î.S.G.N. Ploiești a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Lucrări pregătitoare provizorii, foraj, probe producție și instalație tehnologică la sondele 623, 624,
702 și 707 Sărmășel”, pe amplasamentul din oraș Sărmașu, sat Sărmășel, f.nr., extravilan, se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului;

- S.C. APCOM SELECT S.A. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Restaurante”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Plutelor, nr. 2, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- US FOOD NETWORK S.A. București a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
„Restaurante”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 64-68, se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. TIPOPACK S.R.L. Tîrgu-Mureș a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitățile
„Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton; alte activități de
tipărire n.c.a.”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, str. Tamas Erno, nr. 1, se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. FAMKER AUTO S.R.L. Miercurea Nirajului a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru
activitățile „Întreținerea și repararea autovehiculelor (spălătorie auto), Spălarea și curățarea (uscată)
articolelor textile și a produselor din blană”, pe amplasamentul din loc. Miercurea Nirajului, str.
Trandafirilor, nr. 38, se va analiza solicitarea de emitere 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;
- S.C. AN FEED S.R.L. Bozeni a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 218/07.08.2013 emisă pentru
activitățile „Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor din fermă; creșterea păsărilor”, pe
amplasamentul din loc. Ungheni, Platforma nr. 1, C7, C15, C21, C24, se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. FRASINUL S.R.L. Anieș a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 280/16.08.2012 revizuită la
02.07.2015 emisă pentru activitatea „Exploatare forestieră”, în parcele forestiere situate pe teritoriul
administrativ al județului Mureș, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program
de conformare;
- S.C. TRANSANIXTER S.R.L. Găiești a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 23/25.02.2015
revizuită la 23.09.2015 emisă pentru activitatea „Exploatare forestieră”, în parcele forestiere situate pe
teritoriul administrativ al județului Mureș, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare;
- S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu-Mureș a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr.
143/21.07.2011 revizuită la 30.07.2014 emisă pentru „Sistemul de alimentare cu apă, canalizare și
epurare a apelor uzate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu-Mureș, respectiv Stația de tratare – str.
Apaductului, nr. 51, Stația de epurare – loc. Cristești, str. Pășunii, nr. 243 și rețelele de apă și canalizare
aferente, se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
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- CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru
“Depozitul de deşeuri nepericuloase şi instalaţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor
nepericuloase”, activităţi încadrate în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul
5.4. “Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10
tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri
inerte” şi 5.3.” a) Eliminarea deşeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, (…),
implicând, desfăşurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activităţi: (i) tratarea biologică”, pe
amplasamentul din com. Sînpaul, sat Sînpaul, se va definitiva proiectul de autorizaţie integrată 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
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