Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 1690/15.02.2019
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 BATOŞ – e-mail – batos@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail - sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNCRAIU DE MUREŞ – e-mail - sincraiudemures@cjmures.ro
PRIMĂRIA GREBENIŞU DE CÂMPIE – e-mail - grebenisu@cjmures.ro
PRIMARIA ACĂŢARI – e-mail - acatari@cjmures.ro
PRIMĂRIA GURGHIU – gurghiu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÎNGEORGIU DE PĂDURE - e-mail – sgpadure@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.ro
1. STOICA BOGDAN ALEXANDRU
2. SC LUCKY HOUSE RESIDENCE SRL
3. COMUNA ZAU DE CÂMPIE
4. SC COMPANIA AQUASERV SA
5. SC MARLIGH SRL
6. SC OVIDIA TRANS SRL
7. SC LEMETA COMEXIM SRL
8. SC CERAGRIM SRL
9. SC SIMSTEL IMPEX SRL
10. SC LUKOIL România SRL
11. SC LION INTERNAŢIONAL TRANDING SRL
12. SC REIEF NEFERO SRL
13. SC FRAMO ROMÂNIA 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 HG nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordinului MMP nr. 135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, 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, 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 şi a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
şi faunei sălbatice, 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 19.02.2019, ora 10.
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Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
-

-

-

STOICA BOGDAN ALEXANDRU a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal
“Reconformare zonă şi stabilire reglementări pentru construire ansamblu de locuinţe colective D+P+2+3R,
intervenţie zid de sprijin pentru acces carosabil şi pietonal, amenajări în vederea stabilirii versantului”, pe
amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Rămurele, 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 ZAU DE CÂMPIE a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajament pastoral comuna
Zau de Câmpie, jud. Mureş, pe amplasamentul din UAT Zau de Câmpie. Se va parcurge etapa de încadrare a
planului.

-

SC COMPANIA AQUASERV SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare
conducte de aducţiune, extindere reţele de apă potabilă şi canalizare, staţie de pompare apă potabilă, staţii de
pompare apă uzată şi conducte de refulare – străzile Viilor, Vasile Lucaciu, Pastorilor, B. ST. Delavrancea”,
pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. Viilor, Vasile Lucaciu, Pastorilor, B. ST. Delavrancea. Se va parcurge
etapa de încadrare a proiectului.

-

SC MARLIGH SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor de
ambalaj din material plastic”, pe amplasamentul din loc. Cristeşti, str. Păşunii, nr. 361/E. Se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC OVIDIA TRANS SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Transport rutier de
mărfuri”, pe amplasamentul din loc. Sîncraiu de Mureş, str. Strâmbă, nr. 19. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC LEMETA COMEXIM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Finisare şi
modelare pietre funerare”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Livezeni, fnr.. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC CERAGRIM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Activităţi în ferme mixte”, pe
amplasamentul din loc. Grebenişu de Câmpie. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC SIMSTEL IMPEX SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu ridicata al
combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate, Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din sat Găieşti, com. Acăţari, DN 13 km 151. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC LUKOIL România SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul
al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş,
str. 22 Decembrie 1989, nr. 138. Se va analiza solicitarea de emitere 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.
SC REIEF NEFERO SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 71 din 03.04.2013 revizuită la data de
28.02.2018 şi la data de 25.06.2018 emisă pentru activitatea “Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Colectarea deşeurilor nepericuloase, Tratrea şi eliminarea
deşeurilor nepericuloase, Demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru
recupearea materialelor”, pe amplasamentul din loc. Tîrgu Mureş, str. Băneasa, nr. 8. Se va analiza solicitarea de
revizuire a autorizaţiei de mediu.

-

-

-

-

-

-

- SC FRAMO ROMÂNIA SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru “Fermă creştere
puicuţe pentru găini ouătoare – nr. 10 Gurghiu”, activitate încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, punctul 6.6.a). „Creşterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste 40.000 de locuri„
pe amplasamentul din loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 131. Se va definitiva proiectul de autorizaţie integrată 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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