Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 3086/15.03.2019
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
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
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 GURGHIU - e-mail – gurghiu@cjmures.ro
PRIMĂRIA MĂGHERANI - e-mail – magherani@cjmures.ro
PRIMĂRIA GHINDARI - e-mail – ghindari@cjmures.ro
PRIMĂRIA BERENI - e-mail – bereni@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOLOVĂSTRU - e-mail – solovastru@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI - e-mail – lb@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT - e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA PĂNET - e-mail – panet@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA - e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA FÂNTÂNELE - e-mail – fintinele@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ - e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA ERNEI - e-mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA GREBENIŞU DE CÎMPIE - e-mail – grebenisu@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNGEORGIU DE MUREŞ - e-mail – singmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA PĂSĂRENI - e-mail – pasareni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CHIBED - e-mail – chibed@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.ro
1. COMUNA TĂURENI
2. SC ENERGOVERT PROD COM SRL
3. SC RCS & RDS SA
4. MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
5. SDEE TRANSILVANIA SUD SA Serviciul Proiectare Mureş
6. TOMSA MARIUS FLORIN
7. ALMĂŞAN SILVIU ALIN
8. SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA
9. CÂMPIA BAND COOPERATIVA AGRICOLĂ
10. COMUNA LIVEZENI
11. COMUNA RĂSTOLIŢA
12. SC CAROLTEX IMPEX SRL
13. S SMART SA
14. SC ADY SPO SRL
15. SISTEM LOCAL DE COLECTARE-CENTRU SRL
16. SC TRAVEL SRL
17. SC EUROPLAST BLOW INJECTION SRL
18. SC COMEX ROPAL SRL
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19. SC NIC AUTO DEZCOM SRL-D
20. SC COMFOL SRL
21. SC ANGRA ELECTRONIC SRL
22. SC AGRO PROD COM DOSA 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 19.03.2019, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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COMUNA TĂURENI a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajamentul pastoral UAT Tăureni. Se va
parcurge etapa de încadrare a planului.
SC ENERGOVERT PROD COM SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal
“Reconformare zonă pentru construire locuinţe”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Pădurii, f.nr. Se va
parcurge etapa de încadrare a planului.
SC RCS & RDS SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire staţie de bază pentru
servicii de comunicaţii electronice”, pe amplasamentul din sat Orşova, comuna Gurghiu. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinţare pod rutier
existent peste râul Târnava Mică în municipiul Târnăveni”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Victoriei,
intersecţie cu străzile Şoimilor şi Dr. Victor Babeş. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire pod rutier
peste râul Târnava Mică în municipiul Târnăveni DN 14A – km 24+067”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni,
str. Victoriei, intersecţie cu străzile Şoimilor şi Dr. Victor Babeş. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire pod pietonal
provizoriu peste râul Târnava Mică”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, în aval de pod existent 45 m. Se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SDEE TRANSILVANIA SUD SA Serviciul Proiectare Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Modernizare LEA 20 KV Sovata-Fântânele, derivaţia Ghindari - Bâra”, pe amplasamentul din com.
Măgherani, Ghindari şi Bereni. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
TOMSA MARIUS FLORIN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire casă de locuit
P”, pe amplasamentul din loc. Solovăstru, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
ALMĂŞAN SILVIU ALIN a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire cabană şi
împrejmuire”, pe amplasamentul din loc. Lunca Bradului, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MONTREPCOM SRL pentru SC DELGAZ GRID SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă – str. Petofi Sandor, str. Unirii,
str. Piaţa 1 Decembrie 1918, str. Gheorghe Doja, str. Ady Endre”, pe amplasamentul din loc. Iernut. Se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
CÂMPIA BAND COOPERATIVA AGRICOLĂ a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Înfiinţare fermă de reproducţie suine”, pe amplasamentul din loc. Pănet. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
COMUNA LIVEZENI a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Sistem de alimentare cu apă”, pe
amplasamentul din loc. Livezeni, Ivăneşti, Poieniţa şi Sânişor. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu.
COMUNA RĂSTOLIŢA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de
curăţenie”, pe amplasamentul din com. Răstoliţa. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC CAROLTEX IMPEX SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Motel şi restaurant”, pe
amplasamentul din loc. Sighişoara, cartier Venchi, f.nr. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
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S SMART SA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Repararea echipamentelor electrice”,
pe amplasamentul din loc. Fântânele, nr. 165. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC ADY SPO SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Luduş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SISTEM LOCAL DE COLECTARE-CENTRU SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Colectarea deşeurilor nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor şi Transporturi rutiere de mărfuri”, pe amplasamentul din loc. Ernei, nr. 256A. Se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC TRAVEL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Hoteluri şi alte facilităţi de
cazare similare, Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, Restaurante”, pe
amplasamentul din loc. Ghindari, str. Principală, nr. 332/A/4. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de
mediu.
SC EUROPLAST BLOW INJECTION SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, pe amplasamentul din loc. Grebenişu de Câmpie, str.
Principală, nr. 196/A. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC COMEX ROPAL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Demontarea (dezmembrarea)
maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recupearea materialelor”, pe amplasamentul din loc.
Reghin, str. CFR, nr. 13A. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC NIC AUTO DEZCOM SRL-D a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Demontarea
(dezmembrarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recupearea materialelor, Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc.
Sângeorgiu de Mureş, str. Agricultorilor, nr. 1/E. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC COMFOL SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 58 din 12.07.2017 emisă pentru activitatea
“Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, pe amplasamentul din loc. Păsăreni, str. Gării, nr. 70/F. Se va
analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC ANGRA ELECTRONIC SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 46 din 12.05.2016 revizuită la
data de 23.06.2017 emisă pentru activitatea “Fabricarea altor produse din material plastic”, pe amplasamentul
din loc. Tîrgu Mureş, str. Livezeni, nr. 6. Se va analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC AGRO PROD COM DOSA SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 106 din 25.06.2010 emisă
pentru activitatea “Prelucrarea şi conservarea cărnii, Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi
gazoşi şi a produselor derivate”, pe amplasamentul din loc. Chibed, str. Principală, nr. 759A. 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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