Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 1373/08.02.2019
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 TÎRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI – e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA – e-mail - corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA BATOŞ – e-mail - batos@cjmures.ro
PRIMĂRIA MICA – email – mica@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI – e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMARIA PANET – e-mail – panet@cjmures.ro
PRIMĂRIA VALEA LARGĂ – e-mail – valealarga@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE PĂDURE - e-mail – sgpadure@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.ro
1. PRIMĂRIA COMUNEI CRISTEŞTI pentru SZASZ ORLANDO MIHAI
2. MAROSSY MAGDALENA, HEGYI FERENC, KAPAS PETER, DRAGOMIR BOGDAN GABRIEL
3. MUNTEAN EMIL
4. SC LUCKY HOUSE RESIDENCE SRL
5. COMUNA MICA
6. VÂRTIC VALENTIN şi soţia VÂRTIC MAGDALENA
7. BERECZKI ADAM
8. SC FEROCHIM SRL
9. SC THEREZIA PRODCOM SRL
10. SC VALPADICOM SRL
11. SC LION INTERNAŢIONAL TRANDING 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 12.02.2019, ora 10.
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Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRIMĂRIA COMUNEI CRISTEŞTI pentru SZASZ ORLANDO MIHAI a solicitat emiterea Avizului de
mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Introducere teren în intravilan şi atribuire denumire funcţională de
producţie şi depozitare cu servicii conexe”, pe amplasamentul din loc. Cristeşti, str. Principală, fnr.. Se va
parcurge etapa de încadrare a planului.
MAROSSY MAGDALENA, HEGYI FERENC, KAPAS PETER, DRAGOMIR BOGDAN GABRIEL a
solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Parcelarea unui teren intravilan în scopul
construirii de case de locuit unifamiliale”, pe amplasamentul din loc. Corunca, fnr.. Se va parcurge etapa de
încadrare a planului.
MUNTEAN EMIL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Stabilire reglementări
pentru construire clădire multifuncţională”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Sighişoarei, fnr.. Se va
parcurge etapa de încadrare a planului.
SC LUCKY HOUSE RESIDENCE SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal
“Introducere în intravilan şi stabilire zonă de agrement echitaţie, pescuit, camping”, pe amplasamentul din
com. Batoş, sat Uila, fnr.. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
COMUNA MICA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătăţirea structurii rutiere în
comuna Mica, judeţul Mureş”, pe amplasamentul din com. Mica. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
VÂRTIC VALENTIN şi soţia VÂRTIC MAGDALENA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Construire, extindere casă de locuit existentă, cu parter + mansardă şi schimbare de destinaţie din casă de
locuit în pensiune turistică + locuinţă”, pe amplasamentul din com. Batoş, sat Goreni, nr. 32. Se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
BERECZKI ADAM a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă de locuit,
împrejmuire, branşament la utilităţi”, pe amplasamentul din com. Crăciuneşti, sat Budiu Mic, str. Podului, fnr..
Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC FEROCHIM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor de
feronerie, Tratarea şi acoperirea metalelor”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.
272A. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC THEREZIA PRODCOM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea
produselor lactate şi a brânzeturilor”, pe amplasamentul din loc. Pănet, nr. 404, 688, 685, 692. Se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC VALPADICOM SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 248 din 25.07.2012 emisă pentru
activitatea “Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe
amplasamentul din loc. Valea Largă, str. Uriesului, nr. 2. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de
mediu.
SC LION INTERNAŢIONAL TRANDING SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 285 din
19.09.2013 emisă pentru activitatea “Fabricarea de mobilă”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Pădure, str.
Petofi Sandor, nr. 95. 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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