Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru protecția Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 10167/26.07.2019
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 – mediu@aspms.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
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 EREMITU - e-mail – eremitu@cjmures.ro
PRIMĂRIA CEUAŞU DE CÂMPIE- e-mail – ceuasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA IERNUT - e-mail – iernut@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN - e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA DEDA- e-mail – deda@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNCRAIU DE MUREŞ - e-mail – sincrai@cjmures.ro
PRIMĂRIA CUCI - e-mail – cuci@cjmures.ro
PRIMĂRIA BAHNEA - e-mail – bahnea@cjmures.ro
PRIMĂRIA SĂRMAŞU - e-mail – sarmasu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNPETRU DE CÂMPIE - e-mail – sinpetru@cjmures.ro
PRIMĂRIA POGĂCEAUA - e-mail – pogaceaua@cjmures.ro
PRIMĂRIA ŞINCAI - e-mail – sincai@cjmures.ro
PRIMĂRIA MĂDĂRAŞ - e-mail – madaras@cjmures.ro
PRIMĂRIA BAND - e-mail – band@cjmures.ro
PRIMĂRIA RĂSTOLIŢA - e-mail – rastolita@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUNCA BRADULUI - e-mail – lb@cjmures.ro
PRIMĂRIA UNGHENI - e-mail – ungheni@cjmures.ro
PRIMĂRIA CRISTEŞTI - e-mail – cristesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA BREAZA - e-mail – breaza@cjmures.ro
PRIMĂRIA TÂRNĂVENI - e-mail – tirnaveni@cjmures.ro
PRIMĂRIA ALBEŞTI - e-mail – albesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ - e-mail – ludus@cjmures.ro

1. SC POPAGROFERM SRL
2. KACSO EMESE ERZSEBET
3. SC STANCIOIU LOG RESIDENCE INN SRL
4. SC LETARCONS PROD SRL pentru DELGAZ GRID SA
5. SC APEXMOTORS SRL
6. SC ELITE BIO CHAMP SRL
7. SC ALL TIN SRL
8. SC ASTOR COM SRL
9. SC NAPOCA DEVELOPMENT CORPORATION SRL
10. ÎI HANCU LAZĂR
11. SC TARGU MURES SHOPPING CITY SRL
12. SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş
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13. RNP-ROMSILVA - Direcţia Silvică Mureş
14. C.N.A.I.R. S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov
15. SC INFINITY OIL SRL
16. SC AUTOSCAVI STG SRL
17. ÎI ZĂVOI CECILIA VALERIA
18. SC BLUM PROD SRL
19. COMUNA VĂTAVA
20. COMUNA HODAC
21. SC PRODCOM MIHOC SRL
22. SC GRS EXPLO SRL
23. SC CITADIN PREST SA
24. S.C. VITAFOAM ROMANIA S.R.L.
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 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, 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 30.07.2019, ora 10.
Şedinţa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
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SC POPAGROFERM SRL a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Înfiinţare fermă
de scroafe”, pe amplasamentul din com. Eremitu, sat Dămieni, extravilan. Se va parcurge etapa de încadrare a
planului.
KACSO EMESE ERZSEBET a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal “Lotizare
teren intravilan”, pe amplasamentul din com. Ceuaşu de Câmpie, sat Câmpeniţa, extravilan. Se va parcurge etapa
de încadrare a planului.

SC STANCIOIU LOG RESIDENCE INN SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Reamenajare, amenajări interioare şi supraetajare clădire pentru servicii (comerţ, alimentaţie publică,
birou), construire 2 corpuri – locuinţe colective, refacere împrejmuire”, propus a fi amplasat în loc.
Târgu Mureş, str. Revoluţiei, nr. 32-34. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC LETARCONS PROD SRL pentru DELGAZ GRID SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, propus a fi amplasat în loc.
Iernut, str. Vlad Ţepeş, Petru Maior. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC LETARCONS PROD SRL pentru DELGAZ GRID SA a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
proiectul „Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă”, propus a fi amplasat în loc.
Iernut, str. Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC APEXMOTORS SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire service auto”,
propus a fi amplasat în loc. Reghin, str. Iernuţeni, nr. 99. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC ELITE BIO CHAMP SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Înfiinţare unitate de
producţie pentru ambalaje din lemn”, propus a fi amplasat în oraş Ungheni, sat Recea, Parc Industrial. Se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC ALL TIN SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare iaz piscicol prin
extracţie agregate minerale”, propus a fi amplasat în com. Deda, sat Pietriş, extravilan. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC ASTOR COM SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Exploatare produse minerale
de balastieră”, propus a fi amplasat în com. Sâncraiu de Mureş, sat Nazna, extravilan. Se va parcurge etapa de
încadrare a proiectului.
SC NAPOCA DEVELOPMENT CORPORATION SRL a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul
„Exploatare agregate minerale - deschidere balastieră”, propus a fi amplasat în loc. Cuci, extravilan. Se va
parcurge etapa de încadrare a proiectului.
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ÎI HANCU LAZĂR a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexă agricolă – sală
de muls”, propus a fi amplasat în com. Bahnea, sat Bernadea, f.nr. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SC TARGU MURES SHOPPING CITY SRL a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 7267 din
05.12.2018 emisă pentru proiectul „Construire centru comercial cu dotări aferente, realizare corpuri de drum,
racorduri şi branşamente la utilităţi – apă, canal, gaze naturale, electrice, împrejmuire teren”, pe
amplasamentul din loc. Târgu Mureş, Calea Sighişoarei, f.nr.. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 2960 din 03.06.2016
revizuită la data de 19.12.2018 emisă pentru proiectul „Pregătirea conductei Ø” Band-Sărmăşel (fir I) pentru
transformare în conductă godevilabilă”, pe teritoriul UAT –urilor Sărmaşu, Sânpetru de Câmpie, Pogăceaua,
Şincai, Mădăraş, Band. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
RNP-ROMSILVA - Direcţia Silvică Mureş a solicitat revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 4682 din
15.04.2016 emisă pentru proiectul „Reabilitare drum forestier Pescoasa”, pe amplasamentul din comuna
Răstoliţa, U.P. VI Valea Iodului. Se va parcurge etapa de încadrare a proiectului.
C.N.A.I.R. S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a solicitat emiterea Acordului de mediu
pentru proiectul „Sporirea capacităţii de circulaţie a sectorului de drum naţional DN15 km 61+100 ÷ 69+215
Recea-Târgu Mureş”, propus a fi amplasat în oraş Ungheni şi comuna Cristeşti - intravilan şi extravilan. Se vor
analiza răspunsurile la problemele formulate de publicul interesat, inclusiv alegerea alternativei pentru realizarea
proiectului şi se va stabili necesitatea unor eventuale completări/modificări ale raportului privind impactul asupra
mediului sau respingerea acestuia ori se va lua decizia de emitere a acordului de mediu.
SC INFINITY OIL SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Comerţ cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate”, pe amplasamentul din loc. Breaza, str. Principală,
nr. 31. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC AUTOSCAVI STG SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor (spălătorie auto)”, pe amplasamentul din loc. Târnăveni, str. Armatei, nr. 13. Se va
analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
ÎI ZĂVOI CECILIA VALERIA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte servicii de
cazare”, pe amplasamentul din loc. Albeşti, Calea Baraţilor, nr. 23B. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC BLUM PROD SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activităţile “Fabricarea articolelor de
ambalaj din material plastic, Fabricarea altor produse din material plastic”, pe amplasamentul din loc. Reghin,
str. Pandurilor, nr. 158. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
COMUNA VĂTAVA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”,
pe teritoriul UAT Vătava. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
COMUNA HODAC a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Alte activităţi de curăţenie”, pe
teritoriul UAT Hodac. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu.
SC PRODCOM MIHOC SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Tăierea şi rindeluirea
lemnului”, pe amplasamentul din com. Lunca Bradului, sat Neagra, nr. 1. Se va analiza solicitarea de emitere a
autorizaţiei de mediu.
SC GRS EXPLO SRL a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Tăierea şi rindeluirea
lemnului”, pe amplasamentul din loc. Răstoliţa, zona „Luncuţa”. Se va analiza solicitarea de emitere a autorizaţiei
de mediu.
SC CITADIN PREST SA a solicitat emiterea Autorizaţiei de mediu pentru activitatea “Fabricarea altor produse
din minerale nemetalice”, pe amplasamentul din loc. Târgu Mureş, str. Dezrobirii, nr. 82. Se va analiza solicitarea
de emitere a autorizaţiei de mediu.
S.C. VITAFOAM ROMANIA S.R.L. a solicitat emiterea Autorizaţiei integrate de mediu pentru “Fabrică de
spume poliuretanice”, activitate încadrată în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul
4.1.h) “Producerea compuşilor chimici organici, materiale plastice (polimeri)”, pe amplasamentul din loc. Luduş,
str. 1 Mai, nr. 34, 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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