Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 6391/24.05.2019
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
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
SC COMPANIA AQUASERV SA – e-mail – office@aquaserv.ro
PRIMĂRIA TÂRGU MUREŞ – e-mail – tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA SOVATA - e-mail – sovata@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNGEORGIU DE PĂDURE - e-mail – sgpadure@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÂMPIE - e-mail – ceuasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNPAUL - e-mail – sinpaul@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ - e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA IDECIU DE JOS - e-mail – ideciu@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÂRNĂVENI - e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI - e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRĂCIUNEŞTI - e-mail – craciunesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA CORUNCA - e-mail – corunca@cjmures.ro
- ANANP – Serviciul Teritorial Mureş - e-mail – ms.ananp@ananp.gov.ro

1. COMUNA FÂNTÂNELE
2. DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ
3. SC PIKO COM SRL
4. COMUNA CUCI
5. CZININO LASZLO
6. SC ELLASYSTEMSHEATING SRL-D
7. SC EURO GAS SYSTEMS SRL
8. SC MAOK INVEST SRL pentru SC KOMPOTECH SRL
9. LIDL ROMÂNIA SCS
10. SC ASTOR COM SRL
11. MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ – Direcţia Tehnică
12. SC REWE ROMÂNIA SRL
13. SC GELU TRANSEXPLOR SRL
14. SPITALUL MUNICIPAL “Dr. Gh. Marinescu”
15. SC VIA SUPER CLIN SRL
16. SC IOMAR PALMED SRL
17. SC ELBO VOLTAJ SRL
18. SC MOBILACONCEPTUM STUDIO SRL
19. SC COMEX ROPAL SRL
20. SC MAR GROUP SRL
21. SC CSI ROMANIA SRL
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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 28.05.2019, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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COMUNA FÂNTÂNELE a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General
și Regulament Local de Urbanism aferent comunei Fântânele. Se va parcurge etapa de încadrare a planului.
DIRECŢIA SILVICĂ MUREŞ a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic al Ocolului
Silvic Luduş format din UP I Sânpaul, UP II Ozd, UP III Zau, UP IV Sânpetru. Se va parcurge etapa de încadrare a
planului.

SC PIKO COM SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire pensiune turistică
P+1E+M şi zid de sprijin, branşamente la utilităţi şi împrejmuire”, propus a fi amplasat în loc. Sovata, str.
Trandafirilor, nr. 151. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
COMUNA CUCI a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi în localităţile
Petrilaca şi Orosia, comuna Cuci”. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
CZININO LASZLO a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire spălătorie auto în
sistem autoservire”, propus a fi amplasat în loc. Sângeorgiu de Pădure, str. Rozelor, nr. 121. Se va parcurge etapa
de încadrare a proiectului.
SC ELLASYSTEMSHEATING SRL-D a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire
atelier”, propus a fi amplasat în com. Ceuaşu de Câmpie, sat Voiniceni, nr. 291. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC EURO GAS SYSTEMS SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală de
producţie pentru SC EURO GAS SYSTEMS SRL – etapa III”, propus a fi amplasat în Parc Industrial Mureş. Se
va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC MAOK INVEST SRL pentru SC KOMPOTECH SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Schimbare de destinaţie la obiectivele C7 – din atelier secţia soluţii în hală producţie şi extindere,
C31 – din depozit materiale velo în hală de producţie, C40 – din centrală termică în hală de producţie şi
amenajări interioare nestructurale, C48 – din secţia dozare-amestecare în hală de producţie şi amenajări
interioare nestructurale; amenajări de alei şi platforme în incintă”, propus a fi amplasat în loc. Luduş, str.
1 Mai, nr. 40. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
LIDL ROMÂNIA SCS a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire SUPERMARKET
LIDL, amenajare accese şi locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare şi totem, racorduri la
utilităţi, împrejmuire”, propus a fi amplasat în Luduş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC ASTOR COM SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Delimitarea perimetrului
temporar de exploatare produse minerale”, propus a fi amplasat în extravilanul loc. Ideciu de Sus, com. Ideciu de
Jos. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ – Direcţia Tehnică a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Executarea lucrărilor de construcţii privind construcţia a trei blocuri de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii”, propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureş, str. Depozitelor, f.nr.. Se va parcurge etapa de încadrare a
proiectului.
SC REWE ROMÂNIA SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul
în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun” –
Supermagazin Penny Market, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Predeal, nr. 88. Se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
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SC GELU TRANSEXPLOR SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru “Staţie de sortare-spălareconcasare agregate minerale”, pe amplasamentul din loc. Ideciu de Jos, f.nr. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SPITALUL MUNICIPAL “Dr. Gh. Marinescu” a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Activităţi de asistenţă spitalicească”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Şoimilor, nr. 23. Se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SPITALUL MUNICIPAL “Dr. Gh. Marinescu” a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea
“Activităţi de asistenţă spitalicească”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Victor Babeş, nr. 2. Se va analiza
solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC VIA SUPER CLIN SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Spălarea şi curăţarea
(uscată) articolelor textile şi a produselor din blană”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Libertăţii, nr.
128. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC IOMAR PALMED SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, str. Naţională, nr. 19. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC ELBO VOLTAJ SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea aparatelor de
distribuţie şi control a electricităţii”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Libertăţii, nr. 126P. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC MOBILACONCEPTUM STUDIO SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile
“Fabricarea de mobilă n.c.a, Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, Fabricarea de mobilă pentru
bucătării”, pe amplasamentul din com. Crăciuneşti, sat Budiu Mic, str. Podului, nr. 1. 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 MAR GROUP SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Colectarea deşeurilor
nepericuloase, Colectarea deşeurilor periculoase, 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. Corunca, nr. 391D. Se va analiza solicitarea de
emitere a autorizaţiei de mediu.
SC CSI ROMANIA SRL a solicitat revizuirea Autorizaţiei de mediu nr. 55 din 30.06.2017 emisă pentru activitatea
“Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică”, pe amplasamentul din loc. Reghin, str.
Gurghiului, nr. 65. 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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