Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 2425 / 01.03.2019
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 JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII – e-mail – mures@isc.gov.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 ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MUREŞ - OLTUL SUPERIOR –
UNITATEA DE ADMINISTRARE MUREŞ – e-mail – mures@anif.ro
SC COMPANIA AQUASERV SA – e-mail – office@aquaserv.ro
PRIMĂRIA TÂRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA - e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA GURGHIU - e-mail – gurghiu@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÂMPIE - e-mail – ceuasu@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.ro
1. SC SANDOZ SRL
2. MUNICIPIUL REGHIN
3. COMUNA ŞĂULIA
4. COMUNA LUNCA BRADULUI
5. SC RCS & RDS SA
6. COMUNA ALBEŞTI
7. SC COCO & YOYO SRL
8. SC LUKOIL ROMÂNIA SRL
9. CENTRUL DE PREGĂTIRE, ODIHNĂ ŞI RECUPERARE COMPLEX SOVATA
10. COMUNA PĂNET
11. COMUNA BAND
12. SC MĂGURA ENERGY PRODUCT SRL
13. SC DORIXLAND 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 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. 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 05.03.2019, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

SC SANDOZ SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Stabilire reglementări
pentru construire clădire P+3E, laborator şi birouri”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Livezeni,
nr. 4. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
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MUNICIPIUL REGHIN a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajament pastoral al pajiştilor din
municipiul Reghin, pe amplasamentul din UAT Reghin. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
COMUNA ŞĂULIA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajament pastoral al pajiştilor aflate în
comuna Şăulia, pe amplasamentul din UAT Şăulia. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
COMUNA LUNCA BRADULUI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Refacere nr. poduri 1
comuna Lunca Bradului şi refacere număr podeţe 7 comuna Lunca Bradului”, pe amplasamentul din
loc. Lunca Bradului. 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”, pe amplasamentul din sat Orşova, comuna Gurghiu. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
COMUNA ALBEŞTI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Centru multifuncţional pentru
servicii sociale”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str. Valea Albeştiului, nr. 110. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC COCO & YOYO SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Tisei, nr. 50. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC LUKOIL ROMÂNIA SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu
amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din loc. Reghin,
str. Pandurilor, nr. 110. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
CENTRUL DE PREGĂTIRE, ODIHNĂ ŞI RECUPERARE COMPLEX SOVATA a solicitat emiterea
Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Restaurant”, pe amplasamentul din loc. Sovata, str. Trandafirilor, nr. 73.
Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
COMUNA PĂNET a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”, pe
amplasamentul din com. Pănet. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
COMUNA BAND a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”, pe
amplasamentul din com. Band. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC MĂGURA ENERGY PRODUCT SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Comerţ
cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Colectarea deşeurilor nepericuloase,”, pe amplasamentul - la beneficiar.
Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC DORIXLAND SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 130 din 04.04.2012 revizuită la data de
06.08.2014 şi la data de 14.10.2016 emisă pentru activităţile “Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Colectarea deşeurilor nepericuloase, Demontarea
(dezmembrarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recupearea materialelor”, pe
amplasamentul din loc. Ceuaşu de Câmpie, nr. 277 A. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
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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