Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureș
Nr. 4285/16.06.2016
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 MUREȘ – e - mail - tirgumures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA – e – mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA IBĂNEŞTI – e – mail – ibanesti@cjmures
PRIMĂRIA COROISÎNMĂRTIN – e - mail – coroisinmartin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNPETRU DE CÎMPIE – e – mail – sinpetru@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e – mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA PĂNET – e – mail – panet@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
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 21.06.2016, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

DAN VASILE DUMITRU pentru MOLDOVAN ELENA, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Introducere în intravilan şi stabilire zonă funcţională sală de
activităţi sportive (recreere), birouri pentru consultanţă (servicii) şi organizarea de mese festive (alimentaţie
publică)”, pe amplasamentul din loc. Ibăneşti, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a planului;
S.C. CENTRUL MEDICAL TOPMED S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal, care creează cadrul pentru “Extindere centru medical TOPMED”, pe amplasamentul din loc.
Tîrgu Mureş, str. Dorobanţilor, nr. 1, 3, 5, 7, 9, se va parcurge etapa de încadrare a planului.
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-

-

-

-

-

-

-

-

COMUNA COROISÎNMĂRTIN, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare trotuare în
localitatea Coroisînmărtin”, pe amplasamentul din loc. Coroisînmărtin, se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului;
COMUNA SÎNPETRU DE CÎMPIE, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea
infrastructurii de interes local din comuna Sînpetru de Cîmpie, judeţul Mureş, faza D.A.L.I.”, pe amplasamentul
din comuna Sînpetru de Cîmpie, satele Sînpetru de Cîmpie, Tuşinu, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
BUDACĂ ALINA – PETROLANA reprezentant S.C. COSALINA FOREST S.R.L., Asău, a solicitat emiterea
Acordului de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistică”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str.
Stejerişului, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
SIKO FERENC, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire 4 căsuţe din lemn”, pe
amplasamentul din loc. Sovata, str. Tivoli, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
COLOJOARĂ R. CĂTĂLIN, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire locuinţă anexă şi
branşamente”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Vânătorilor, f.nr., se va parcurge etapa de încadrare a proiectului;
S.C. FOMCO 2006 S.R.L., Cristeşti, a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire showroom,
depozit logistic, spălătorie şi vulcanizare auto şi spaţii administrative”, pe amplasamentul din loc. Cristeşti, str.
Principală, nr. 801/ E, se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
S.C. EXPLO CIRICRIS S.R.L., Reghin, a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Exploatare
forestieră”, pe raza judeţului Mureş, se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu fără program de
conformare;
S.C. BOCI S.R.L., Sîntioana de Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 178/17.11.2010 revizuită în anul
2015, emisă pentru activitățile „Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor, Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor”, pe amplasamentul din comuna Pănet, satul Sîntioana de Mureş, nr. 447/ B, se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu fără program de conformare;
S.C. VOLK AUTO TOTAL S.R.L., Câmpeniţa, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 6/11.01.2013, emisă
pentru activitățile „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe
amplasamentul din Tîrgu Mureş, str. Barajului, f.nr., se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu fără
program de conformare;
S.C. PROFESSIONAL RECYCLE S.R.L., Tîrgu Mureş, a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr.
179/24.11.2010, revizuită la data de 28.10.2011 şi la data de 09.03.2015, emisă pentru activitățile „Colectarea
deşeurilor nepericuloase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor, Fabricarea altor produse din material plastic”, pe amplasamentul din Tîrgu Mureş, str. 8 Martie, nr. 38,
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,

ÎNTOCMIT,
ing. Lidia LASZLO

geogr. Cristina PUI
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