Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 4598/12.04.2019
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 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
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 UNGHENI - e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI - e-mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI - e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÂRNĂVENI - e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI - e-mail – gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNCRAIU DE MUREŞ - e-mail – sincrai@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.ro
1. COMUNA CEUAŞU DE CÂMPIE
2. TUNYOGI LEVENTE-RUDOLF
3. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
4. SC PALAS COM SRL
5. SC COFIT CONSTRUCT SRL
6. SC MOKRI COM SRL
7. SC PO&AA BOMM SERVICE SRL
8. SC FAMEX PROD SRL
9. IF ROZOR GHEORGHE AURELIAN
10. SC TRACOS SRL
11. COMUNA FĂRĂGĂU
12. SC MALU SERV SRL
13. SC OMV PETROM MARKETING SRL
14. SC PIT STOP DIESEL SRL
15. SC NIDA ECO SRL
16. SC DEPOMURES SA
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
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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 16.04.2019, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

-

COMUNA CEUAŞU DE CÂMPIE a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajamentul pastoral pe
amplasamentul din UAT Ceuaşu de Câmpie. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
TUNYOGI LEVENTE-RUDOLF a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal
“Reconversie zonă funcţională, lotizare terenuri şi stabilire reglementări pentru construire ansamblu de
locuinţe unifamiliale”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Eden, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a
planului.

-

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Canalizare
pluvială în incinta aeroportului”, propus a fi amplasat în loc. Recea/Vidrasău. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.

-

SC PALAS COM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Hoteluri şi alte facilităţi de
cazare similare, Restaurant”, pe amplasamentul din loc. Ernei, str. Principală, nr. 102. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC COFIT CONSTRUCT SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Hotel şi
Restaurant”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 231. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC MOKRI COM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Fabricarea pâinii,
fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str. Florilor,
nr. 13. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC PO&AA BOMM SERVICE SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Armatei, nr. 85A. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC FAMEX PROD SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea de mobilă”, pe
amplasamentul din loc. Gorneşti, nr. 56. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
IF ROZOR GHEORGHE AURELIAN a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Distilarea,
rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Apicultorului, nr. 19. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC TRACOS SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Exploatarea nisipului şi
pietrişului, Operaţiuni de mecanică generală, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Colectarea
deşeurilor nepericuloase, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Tratarea şi eliminarea deşeurilor
nepericuloase, Depozitări”, pe amplasamentul din loc. Nazna. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu.
COMUNA FĂRĂGĂU a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”,
pe amplasamentul din UAT Fărăgău. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC MALU SERV SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 1 din 03.01.2017 emisă pentru activităţile
“Fabricarea altor articole din metal, Operaţiuni de mecanică generală”, pe amplasamentul din loc.
Târgu Mureş, str. Budiului, nr. 70. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC OMV PETROM MARKETING SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 304 din 13.09.2012 emisă
pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe
amplasamentul din loc. Târgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, nr. 24. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de
mediu.
SC PIT STOP DIESEL SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 164 din 18.08.2011 revizuită la data de
22.06.2017 pentru activităţile “Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Demontarea (dezasamblarea)
maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, pe amplasamentul din loc.
Târgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 125A. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC NIDA ECO SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 264 din 01.08.2012 revizuită la data de
12.09.2016 pentru activităţile “Colectarea deşeurilor nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase,
Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Transporturi
rutiere de mărfuri”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Gheorghe Doja, nr. 23. Se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu.
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-

SC DEPOMURES SA a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 30 din 20.04.2018 emisă pentru activitatea
“Înmagazinarea subterană a gazelor naturale”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, Budiu Mic, Corunca. 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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