Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru protecția Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 9218/05.07.2019
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 – mediu@aspms.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
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
ANANP – SERVICIUL TERITORIAL MUREŞ - e-mail – ms.ananp@ananp.gov.ro
SC COMPANIA AQUASERV SA – e-mail – office@aquaserv.ro
PRIMĂRIA TÂRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNGEORGIU DE MUREŞ - e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA STÂNCENI - e-mail – stinceni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ZAU DE CÂMPIE - e-mail – zaucimpie@cjmures.ro
PRIMĂRIA EREMITU - e-mail – eremitu@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI - e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA - e-mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÂMPIE - e-mail – ceuasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA BAND - e-mail – band@cjmures.ro
1. COMUNA GREBENIŞU DE CÂMPIE
2. AGROMEC REGHIN SA
3. SC ULTRA OBI SRL
4. SC FOMCO WOOD SRL
5. BURUS VLAD IOAN
6. SC OVM OIL SRL
7. SC INFINITY OIL SRL
8. SC SILVANA GASTRO GRUP SRL
9. SC SYLEVY SALUBRISERV SRL
10. SC RAGCL SA
11. SC PIG BAND 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 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.
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 Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş în data de 09.07.2019, ora 10.
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Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-
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-

-

-

-

-

-
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-

COMUNA GREBENIŞU DE CÂMPIE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare
drumuri de interes local”, propus a fi amplasat în com. Grebenişu de Câmpie. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
AGROMEC REGHIN SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare construcţii”,
propus a fi amplasat în loc. Reghin, str. Râului, nr. 16. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC ULTRA OBI SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire magazin Penny
Market, amenajare sens giratoriu, amenajare accese carosabile şi pietonale, parcare, împrejmuire, reclame
pe faţade şi în parcare, stâlp publicitar, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier”, propus a fi amplasat
în loc. Târgu Mureş, str. Voinicenilor, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC FOMCO WOOD SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Etapa I – Construire atelier
de tâmplărie, amenajare exterioară, împrejmuire, branşamente la utilităţi şi amenajare drum de acces, Etapa
II – Construire atelier de tâmplărie, Etapa III – Construire corp administrativ cu showroom”, propus a fi
amplasat în loc. Sângeorgiu de Mureş, str. Mărului, nr. 5. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
BURUS VLAD IOAN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire cabană din lemn
rotund P+M”, propus a fi amplasat în loc. Stânceni, nr. 86F. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC OVM OIL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din loc. Zau de Câmpie, str.
Republicii, nr. 1C. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC OVM OIL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din comuna Eremitu, sat
Mătrici, nr. 178A. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC OVM OIL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din loc. Vidrasău, DN 15, km
61+420m. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC INFINITY OIL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din loc. Breaza, str. Principală,
nr. 31. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC SILVANA GASTRO GRUP SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Restaurant”,
pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, B-dul Pandurilor, nr. 100. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei
de mediu.
SC SYLEVY SALUBRISERV SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea
deşeurilor nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase, Colectarea şi epurarea apelor uzate,
Alte activităţi de curăţenie, Transporturi rutiere de mărfuri (deşeuri periculoase)”, pe amplasamentul
UAT-urilor cu care societatea a încheiat contracte. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC RAGCL SA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea deşeurilor
nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Tratarea şi
eliminarea deşeurilor nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Gurghiului, nr. 77. Se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC RAGCL SA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea deşeurilor
nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase, Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto),
Alte activităţi de curăţenie”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Apalinei, nr. 93A. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC PIG BAND SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru “Ferma de porci Band”, activitate
încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6.b) “Instalaţie pentru
creşterea intensivă a porcilor, cu capacitatea de peste 2000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg)”,
pe amplasamentul din loc. Band, str. Mădăraşului, nr. 63. Se analizează completările la documentaţia depusă.
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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