Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 3454/22.03.2019
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
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 ERNEI - e-mail – ernei@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOLOVĂSTRU - e-mail – solovastru@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA - e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA CHIBED - e-mail – chibed@cjmures.ro
PRIMĂRIA CHEŢANI - e-mail – chetani@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNCRAIU DE MUREŞ - e-mail – sincraims@cjmures.ro
- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate - e-mail – ananp@ananp.gov.ro
1. COMUNA CEUAŞU DE CÂMPIE
2. SC SASSY SRL
3. SC PROFITEC SRL
4. COMUNA ALBEŞTI
5. BLOJ LUCIAN RADU
6. GROSS ADRIAN LAURENTIU
7. COMUNA LIVEZENI
8. SC ADRA OIL SRL
9. SC WORKS-PRODINFO SRL
10. SC F & G ECO SRL
11. SC COLECT COM SRL
12. SC AGRO PROD COM DOSA SRL
13. SC SAMIO SRL
14. SC SCHROTT AUTO MURES 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 26.03.2019, 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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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.
SC SASSY SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Parcelare ansamblu de
loturi cu funcţiune mixtă de comerţ, servicii, industriale şi depozitare”, pe amplasamentul din loc.
Ernei, nr. 587. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
SC PROFITEC SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Introducere în
intravilan şi reconformare zone funcţionale pentru stabilire reglementări în vederea construirii unui centru
de locuinţe colective cu dotări aferente unui centru de cartier – echipamente publice, servicii de interes
general (birouri, centre comerciale, sport, agrement, cazare, învăţământ)”, pe amplasamentul din loc.
Târgu Mureş, Calea Sighişoarei, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
COMUNA ALBEŞTI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Centru multifuncţional pentru
servicii sociale”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str. Valea Albeştiului, nr. 110. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
BLOJ LUCIAN RADU a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire clădire service auto
P”, pe amplasamentul din loc. Solvăstru, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
GROSS ADRIAN LAURENTIU a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire ansamblu
de locuinţe colective şi dotări, accese auto, branşamente utilităţi”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş,
str. Măgurei – Calea Sighişoarei. 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.
SC ADRA OIL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Hoteluri şi alte facilităţi de
cazare similare, Restaurant”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Iernuţeni, nr. 176. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC WORKS-PRODINFO SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Parcuri pentru
rulote, campinguri şi tabere”, pe amplasamentul din loc. Sovata, Camping Stâna de Vale. Se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC F & G ECO SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Colectarea deşeurilor
nepericuloase”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Gării, nr. 78. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC COLECT COM SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea deşeurilor
nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu
ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str., Barajului, nr. 19. Se va analiza
solicitarea de emitere 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.
SC SAMIO SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 121 din 04.04.2012 revizuită la data de 09.11.2016
emisă pentru activităţile “Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Demontarea (dezmembrarea) maşinilor
şi a echipamentelor scoase din uz pentru recupearea materialelor, Colectarea deşeurilor nepericuloase,
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe amplasamentul din loc. Cheţani, str. Principală, nr. 72/A. Se va
analiza solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu.
SC SCHROTT AUTO MURES SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 193 din 25.07.2013 revizuită
la data de 03.01.2017 emisă pentru activităţile “Demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi a echipamentelor
scoase din uz pentru recupearea materialelor, Colectarea deşeurilor nepericuloase, Colectarea deşeurilor
periculoase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, pe
amplasamentul din loc. Sâncraiu de Mureş, str. Sălciilor, nr. 17/C. 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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