Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 7660/31.05.2019
CĂTRE,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - e-mail – prefect@prefecturamures.ro, ioan.iacob@prefecturamures.ro
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ – e-mail – cjmures@cjmures.ro
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ – e-mail – registratura@dam.rowater.ro
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ – e-mail – itmmures@itmmures.ro
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ – e-mail – mediudspms@yahoo.com
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
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ – e-mail – office-mures@ansvsa.ro
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MUREŞ - OLTUL SUPERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE MUREŞ – e-mail – mures@anif.ro
SERVICIUL GARDA FORESTIERĂ JUDEŢEANĂ MUREŞ – gardaforestiera.brasov@gmail.com
SC COMPANIA AQUASERV SA – e-mail – office@aquaserv.ro
PRIMĂRIA TÂRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNTANA DE MUREŞ - e-mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA SĂRĂŢENI - e-mail – sarateni@cjmures.ro
PRIMĂRIA IDECIU DE JOS - e-mail – ideciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI - e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA MIERCUREA NIRAJULUI - e-mail – mniraj@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNCRAIU DE MUREŞ - e-mail – sincrai@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNGEORGIU DE MUREŞ - e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNPAUL - e-mail – sinpaul@cjmures.ro
- ANANP – Serviciul Teritorial Mureş - e-mail – ms.ananp@ananp.gov.ro

1. OROIAN MARIANA
2. SC SANDOZ SA
3. SC RCS&RDS SA
4. SC REWE ROMÂNIA SRL
5. SC GELU TRANSEXPLOR SRL
6. SC MERCALI SRL
7. SC MX DRIVE AUTO SALES SRL-D
8. SC BINALE STRATIFICATE SRL
9. SC VRANCART SA
10. SC ALLCOLORS SERV SRL
11. SC J CHRISTOF E&P SERVICES SRL
12. SC LEUS CARWASH SRL SRL
13. SC DSU MUREŞ SRL
14. SC UBM FEED ROMANIA SRL
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 Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 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, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MAPAM nr.
818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările
ulterioare, a Ordinului MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a
efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar şi a OUG nr.
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57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, 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 04.06.2019, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

-

OROIAN MARIANA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Reglementare teren”,
pe amplasamentul din loc. Sântana de Mureş, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.

-

SC SANDOZ SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire staţie de epurare a apelor
uzate”, propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureş, str. Livezeni, nr. 7A. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC RCS&RDS SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire staţie de bază pentru
servicii de comunicaţii electronice”, propus a fi amplasat în loc. Sărăţeni, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SC REWE ROMÂNIA SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul
în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun” –
Supermagazin Penny Market, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Predeal, nr. 88. Se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC GELU TRANSEXPLOR SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Staţie de sortare-spălareconcasare agregate minerale”, pe amplasamentul din loc. Ideciu de Jos, f.nr. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC MERCALI SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea deşeurilor
nepericuloase, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, str.
Principală, nr. 1/A. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC MX DRIVE AUTO SALES SRL-D a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea
deşeurilor nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase, Transport rutier de mărfuri (deşeuri
periculoase)”. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC BINALE STRATIFICATE SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea
altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii”, pe amplasamentul din loc. Miercurea Nirajului, str.
Sântandrei, nr. 76/A. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC VRANCART SA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea hârtiei şi
cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, nr. 161/J. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC ALLCOLORS SERV SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Tratarea şi
acoperirea metalelor”, pe amplasamentul din loc. Ungheni, str. Principală, nr. 263. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC J CHRISTOF E&P SERVICES SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, Operaţiuni de mecanică
generală, Repararea articolelor fabricate din metal, Repararea maşinilor”, pe amplasamentul din loc.
Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 300, Platforma Azomureş. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu.
SC LEUS CARWASH SRL SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 108 din 30.06.2010 emisă pentru
activitatea “Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc.
Sâncraiu de Mureş, str. Principală, nr. 177. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC DSU MUREŞ SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 161 din 11.08.2011 revizuită la data de
07.10.2015 emisă pentru activităţile “Operaţiuni de mecanică generală, Tratarea şi acoperirea metalelor”, pe
amplasamentul din loc. Sângeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 16/B. Se va analiza solicitarea de revizuire a
autorizaţiei de mediu.
SC UBM FEED ROMANIA SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru “Fabrica de furaje”,
activitate încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.4.b) (ii) “tratarea și
prelucrarea de materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de
produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalaţia funcţionează pentru o perioadă de timp
de cel mult 90 de zile consecutive pe an”, pe amplasamentul din loc. Sânpaul, nr. 6A. Se va parcurge etapa de
analiză detaliată a documentelor de susţinere a solicitării.
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Formularul de solicitare şi Raportul de amplasment pot fi consultate pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Mureş, accesând link-ul http://www.anpm.ro/web/apm-mures/documentatii-procedura-autorizare.

Vă rugăm să delegaţi un reprezentant pentru această şedinţă.

Cu deosebită consideraţie,
DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Dănuţ ŞTEFĂNESCU

ŞEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,
geogr. Cristina PUI
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