Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 8320/14.06.2019
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 – 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
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 SIGHIŞOARA - e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA HODAC- e-mail – hodac@cjmures.ro
PRIMĂRIA MIERCUREA NIRAJULUI - e-mail – mniraj@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÂNTÂNELE - e-mail – fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA RĂSTOLIŢA - e-mail – rastolita@cjmures.ro

1. PRIMĂRIA ORAŞ SOVATA
2. RUS RODICA
3. SC DEDEMAN SRL
4. SDEE TRANSILVANIA SUD SA
5. COMUNA MĂGHERANI
6. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ
7. SC AURELIAN MED SRL
8. SC AUTO SERVICE MTRPLUS SRL
9. PFA MARTON Z ZOLTAN
10. SC DR. X-RAY SRL
11. SC DYNAMIC RECRUIT TRANS SRL
12. SC HIDROCONSTRUCŢIA 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 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 Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Mureş în data de 18.06.2019, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540253
E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985
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PRIMĂRIA ORAŞ SOVATA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare stradă,
drum comunal DC49 în oraşul Sovata”, propus a fi amplasat în loc. Sovata, str. Minei, DC49. Se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
RUS RODICA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire corp clădire pe fundaţie
existentă şi schimbare de destinaţie din casă de locuit în hotel”, propus a fi amplasat în loc. Sighişoara, str.
Zaharia Boiu, nr. 8. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC DEDEMAN SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Montare instalaţie solară
fotovoltaică pe acoperişul clădirii – corp C1”, propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918,
nr. 307. 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 str. Gheorghe Doja şi Piatra de Moară”, propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureş, str.
Gheorghe Doja şi Piatra de Moară. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA MĂGHERANI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătăţire
infrastructură rutieră prin asfaltare”, propus a fi amplasat în com. Măgherani, sat Şilea Nirajului. Se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare
parcare”, propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC AURELIAN MED SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modificarea destinaţiei
imobil D+P+E+M din locuinţă în pensiune agroturistică”, propus a fi amplasat în com. Hodac, sat Toaca, nr. 2.
Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC AUTO SERVICE MTRPLUS SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea
şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Budiului, nr. 2A. Se
va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
PFA MARTON Z ZOLTAN a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (vopsitorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Miercurea Nirajului, str. Liliacului, nr. 5.
Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC DR. X-RAY SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea de dispozitive,
aparate şi instrumente medicale şi stomatologice”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja,
nr. 76. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC DYNAMIC RECRUIT TRANS SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,
comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din com. Fântânele, sat Viforoasa, nr. 2. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC HIDROCONSTRUCŢIA SA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Construcţii
hidrotehnice, fabricarea betonului, fabricarea mortarului, depozit carburanţi şi lubrifianţi, fabricarea
elementelor de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, alte servicii de cazare, captarea, tratarea şi
distribuţia apei, colectarea şi epurarea apelor uzate” – Organizarea de şantier din com. Răstoliţa. Se va
analiza solicitarea de emitere 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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