Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru protecția Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 9535/12.07.2019
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 IERNUT - e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNGEORGIU DE MUREŞ - e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA STÂNCENI - e-mail – stinceni@cjmures.ro
PRIMĂRIA NADEŞ - e-mail – nades@cjmures.ro
PRIMĂRIA HODAC - e-mail – hodac@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA - e-mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI - e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI - e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA - e-mail – corunca@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHISOARA - e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA DANEŞ - e-mail – danes@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂGACIU - e-mail – bagaciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLĂUŞERI - e-mail – balauseri@cjmures.ro
PRIMĂRIA PETELEA - e-mail – petelea@cjmures.ro

1. COMUNA SUSENI
2. MOGA PETRU
3. BĂDESCU LIVIA ADRIANA
4. SC FOMCO WOOD SRL
5. BURUS VLAD IOAN
6. CRING VASILE
7. SC AURELIAN MED SRL
8. SDEE TRANSILVANIA SUD SA
9. SC MACO CONSTRUCT SRL
10. RUSU ILIE CĂLIN
11. SC STANCIOIU LOG RESIDENCE INN SRL
12. SC INFINITY OIL SRL
13. SC CHIMECOM SRL
14. SC RUSANCOM PROD SRL
15. SC VRANCART SRL
16. SC PROJECT LINE SRL
17. SC COMPONENTE TEHNICE MARAMUREŞ SRL
18. SC FAST WAY AUTO SRL
19. SC CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL
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20. SC LYSAROM IMPEX SRL
21. SNGN ROMGAZ SA – Sucursala Mediaş
22. SC KASTAMONU ROMANIA SA
23. SC GOLD WASH CARPET SRL
24. SC GEIGER GROUP 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 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 16.07.2019, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMUNA SUSENI a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și
Regulament Local de Urbanism aferent comunei Suseni. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
MOGA PETRU a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Construire atelier de
vulcanizare şi spălătorie”, pe amplasamentul din loc. Iernut, str. Tudor Vladimirescu, f.nr. Se va parcurge etapa de
încadrare a planului.
BĂDESCU LIVIA ADRIANA a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Parcelare
pentru construire case unifamiliale”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Tazlăului, f.nr. Se va parcurge
etapa de încadrare a planului.
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.
CRING VASILE a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire sediu livadă nuci P+M”,
propus a fi amplasat în loc. Nadeş, nr. 509, extravilan. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC AURELIAN MED SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Schimbare de destinaţie
din locuinţă în pensiune agroturistică”, propus a fi amplasat în com. Hodac, sat Toaca, nr. 229. Se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
SDEE TRANSILVANIA SUD SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare RED
0,4 kV şi branşamente pe str. 8 Martie”, propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureş, str. 8 Martie. Se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
SC MACO CONSTRUCT SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire ansamblu
de locuinţe - 9 clădiri locuinţe colective P+2E+M, cu parcaje aferente şi amenajare drum, accese auto şi
pietonale”, propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureş, str. Vasile Săbădeanu, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare
a proiectului.
RUSU ILIE CĂLIN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Demolare parţială, mansardare şi
schimbare de destinaţie din corp C1 (atelier şi garaje) în pensiune”, propus a fi amplasat în loc. Reghin, str.
Pandurilor, nr. 112. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC STANCIOIU LOG RESIDENCE INN SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Reamenajare, amenajări interioare şi supraetajare clădire pentru servicii (comerţ, alimentaţie publică,
birou), construire 2 corpuri – locuinţe colective, refacere împrejmuire”, propus a fi amplasat în loc.
Târgu Mureş, str. Revoluţiei, nr. 32-34. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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.
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SC CHIMECOM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Spălarea şi curăţarea
(uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş,
B-dul Pandurilor, nr. 100. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC RUSANCOM PROD SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 197.
Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC VRANCART SRL 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 PROJECT LINE SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Fabricarea de mobilă
pentru bioruri şi magazine, Fabricarea de mobilă pentru bucătării, Fabricarea de mobilă, Lucrări de
tâmplărie şi dulgherie”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 13. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC COMPONENTE TEHNICE MARAMUREŞ SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str. Şos. Naţională, nr. 64. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC FAST WAY AUTO SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Demontarea
(dezmembrarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Colectarea deşeurilor
nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase”, pe amplasamentul din loc. Corunca, str. Principală, nr. 16. Se
va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Activităţi de asistenţă spitalicească”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Dorobanţilor, nr. 1. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC LYSAROM IMPEX SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte servicii de
cazare”, pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Cositorarilor, nr. 8. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SNGN ROMGAZ SA – Sucursala Mediaş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Activităţi
de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale” – Staţia de uscare gaze naturale Daneş, pe
amplasamentul din loc. Daneş, f.nr. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SNGN ROMGAZ SA – Sucursala Mediaş a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Activităţi
de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale” – Staţia de comprimare gaze naturale Delenii, pe
amplasamentul din com. Băgaciu sat Delenii, f.nr. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SNGN ROMGAZ SA – Sucursala Mediaş a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 216 din 12.10.2011
revizuită la 18.07.2017 emisă pentru activităţile “Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor
naturale, Extracţia gazelor naturale” – Secţia de producţie gaze naturale Filitelnic, pe amplasamentul din com.
Bălăuşeri, sat Filitelnic, f.nr. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC KASTAMONU ROMANIA SA a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 3 din 07.01.2010 revizuită la
18.11.2015 emisă pentru activităţile “Tăierea şi rindeluirea lemnului, Fabricarea altor elemente de dulgherie şi
tâmplărie, pentru construcţii, Fabricarea ambalajelor din lemn, Recuperarea materialelor reciclabile
sortate”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Ierbuş, nr. 37. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de
mediu.
SC GOLD WASH CARPET SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 119 din 07.10.2015 revizuită la
09.06.2017 emisă pentru activitatea “Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din
blană”, pe amplasamentul din loc. Sîngeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1107. Se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC GEIGER GROUP ROMANIA SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 331 din 09.11.2009
revizuită la 08.02.2019 emisă pentru activitatea “Extracţia pietrişului şi a nisipului”, pe amplasamentul din loc.
Petelea, extravilan. 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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