AGENłIA PENTRU PROTECłIA MEDIULUI MUREŞ
Nr. 3341/19.05.2010

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEłEAN MUREŞ - D-l Pop Călin Alexandru – e-mail – cjmures@cjmures.ro
DIRECłIA APELOR MUREŞ – e-mail – dispecere@dam.rowater.ro
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ – e-mail – itmmures@itmmures.ro
DIRECłIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ – e-mail – mediu@aspms.ro
DIRECłIA SANITARĂ VETERINARĂ – e-mail – office-mures@ansv.ro
INSPECTORATUL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ “HOREA”– ijsu_mures@cjmures.ro
INSPECTORATUL JUDEłEAN ÎN CONSTRUCłII – e-mail – serviciul.mures@isc-web.ro
GNM - COMISARIATUL JUDEłEAN MUREŞ – e-mail – cjmures@gnm.ro
PRIMĂRIA TG. MUREŞ – e-mail - primaria@tirgumures.ro, tgmures@cjmures.ro
PRIMĂRIA REGHIN – e-mail – reghin@cjmures.ro
PRIMĂRIA SIGHIŞOARA – e-mail – sighisoara@cjmures.ro
PRIMĂRIA LUDUŞ – e-mail – ludus@cjmures.ro
PRIMĂRIA EREMITU – e-mail – eremitu@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNTANA DE MUREŞ – e-mail – sintana@cjmures.ro
PRIMĂRIA GORNEŞTI – e-mail – gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA BĂLĂUŞERI – e-mail – balauseri@cjmures.ro
PRIMĂRIA NADEŞ – e-mail – nades@cjmures.ro
PRIMĂRIA ACĂłARI – e-mail – acatari@cjmures.ro
PRIMĂRIA SÂNPAUL – e-mail – sinpaul@cjmures.ro
1. MUNICIPIUL TG. MUREŞ, Tg. Mureş, P-Ńa Victoriei, nr. 3, fax 0265217822, tel. 0722213560
2. S.C. GALCAR PROD S.R.L., Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 52A, tel. 0728173987
3. S.C. INSTA GRUP S.R.L., Tg. Mureş, str. Căminului, nr. 35, tel. 0265261187
4. S.C. REWE PROJECTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 38-40,
ap.1, tel. 0744695935
5. MARC ILIE EUGEN şi NAGY TIBI, Tg. Mureş, str. LibertăŃii, nr. 38/1, tel. 0742247389
6. TOVISSI ANDRAS ATTILA, Tg. Mureş, str. Secerei, nr. 17, tel. 0745950737
7. S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L., Gorneşti, nr. 206/A/10, tel. 0745004452
8. BOD ALADAR şi soŃia BOD SUSANA, Tg. Mureş, str. B.Tamas, nr. 17, tel.
9. COMPANIA NAłIONALĂ CFR S.A. Braşov, str. Politehnicii, nr. 1
10.S.C. TESTMAN S.R.L., Tg. Mureş, B-dul 1848, nr. 22/22, tel. 0744364537
11.S.C. PEPE COM S.R.L., Reghin, str. Şcolii, nr. 9, tel. 0743340589
12.S.C. AUTO LEMA SERVICE S.R.L., Sântana de Mureş, str.Voinicenilor,nr. 681/B,tel0740138743
13.P.F. MOLDOVAN NICOLAE, Sighişoara, str. D.Cantemir, nr. 31, tel. 0265775349
14.S.C. COLORANTUL S.R.L., Tg. Mureş, str. CutezanŃei, nr. 85/1, tel. 0724303140
15.S.C. AKSD ROMANIA S.R.L., com. Sânpaul, sat Chirileu, nr. 1B, fax 0265433688
16.S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ S.R.L., Tg. Mureş, str. 8 Martie, nr. 36/A, fax 0265259432
În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, privind protecŃia mediului, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 1076/2004, a Ordinului MMP nr.
135/2010 şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, vă solicităm să vă desemnaŃi un reprezentant pentru
participarea la şedinŃa Comitetului Special Constituit şi a Comisiei de Analiză Tehnică ce va avea loc la
sediul AgenŃiei pentru ProtecŃia Mediului Mureş în data
25.05.2010, ora 10.
ŞedinŃa are ca scop analizarea următoarelor solicitări de acte de reglementare:
- MUNICIPIUL TG. MUREŞ a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care
creează cadrul pentru “Realizare drum de centură ocolitoare – prelungire strada Insulei, LibertăŃii,
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Zona Mureşeni”, pe amplasamentul din loc. Tg. Mureş, străzile Insulei, LibertăŃii, Mureşeni, se va analiza
necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- S.C. GALCAR PROD S.R.L. Tg. Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal care creează cadrul pentru “Extinderea şi modernizarea clădirii - Pensiunea ANA”, pe
amplasamentul din loc. Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 50K, se va analiza necesitatea evaluării printr-un
raport de mediu;
- S.C. INSTA GRUP S.R.L. Tg. Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal care creează cadrul pentru “Construire complex prestări servicii auto”, pe amplasamentul din
loc. Tg. Mureş, str. LibertăŃii, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- S.C. REWE PROJECTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. Bucureşti a solicitat emiterea Avizului
de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Magazin comercial PENNY
MARKET”, pe amplasamentul din loc. Luduş, B-dul 1 Decembrie 1918, f.nr., se va analiza necesitatea
evaluării printr-un raport de mediu;
- MARC ILIE EUGEN şi NAGY TIBI Tg. Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Introducere în intravilan şi stabilire zonă funcŃională
pentru locuinŃe”, pe amplasamentul din loc. Sântana de Mureş, f.nr., se va analiza necesitatea evaluării
printr-un raport de mediu;
- TOVISSI ANDRAS ATTILA Tg. Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan Urbanistic
Zonal care creează cadrul pentru “Lotizarea/dezmembrarea terenului în loturi de cca. 400-500 mp şi
amplasare case de locuit pe fiecare lot”, pe amplasamentul din loc. Sântana de Mureş, str. Prunului,
f.nr., se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L. Gorneşti a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Etapa I Exploatare balast, etapa a II-a Introducere în
intravilan şi stabilire zonă funcŃională pentru amenajare luciu de apă-crescătorie piscicolă”, pe
amplasamentul din extravilanul loc. Gorneşti, CF 50107, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport
de mediu;
- S.C. MULTI PROD IMPEX S.R.L. Gorneşti a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Etapa I Exploatare balast, etapa a II-a Introducere în
intravilan şi stabilire zonă funcŃională pentru amenajare luciu de apă-crescătorie piscicolă”, pe
amplasamentul din extravilanul loc. Gorneşti, CF 50113, se va analiza necesitatea evaluării printr-un raport
de mediu;
- BOD ALADAR şi soŃia BOD SUSANA Tg. Mureş a solicitat emiterea Avizului de mediu pentru Plan
Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru “Introducere în intravilan şi stabilire zonă funcŃională
pentru agrement – casă de vacanŃă”, pe amplasamentul din com. Eremitu, sat Câmpu CetăŃii, f.nr., se
va analiza necesitatea evaluării printr-un raport de mediu;
- S.C. ELECTRICA SERV S.A. – AISE Tg. Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
investiŃia „Modernizare LEA 0,4 kV şi îmbunătăŃire de tensiune Dumitreni, łigmandru şi Pipea”,
pe amplasamentul din loc. Dumitreni, com. Bălăuşeri, se va adopta decizia etapei de încadrare;
- S.C. ELECTRICA SERV S.A. – AISE Tg. Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
investiŃia „Modernizare LEA 0,4 kV şi îmbunătăŃire de tensiune Dumitreni, łigmandru şi Pipea”,
pe amplasamentul din loc. łigmandru şi Pipea, com. Nadeş, se va adopta decizia etapei de încadrare;
- COMPANIA NAłIONALĂ CFR S.A. Braşov a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru
investiŃia „Reabilitare şi modernizare, demolare şi reconstruire pe acelaşi amplasament a unora
din clădirile staŃiei de cale ferată Tg. Mureş”, pe amplasamentul din loc. Tg. Mureş, PiaŃa Gării, se va
analiza decizia de revizuire a acordului de mediu;
- S.C. TESTMAN S.R.L. Tg. Mureş a solicitat emiterea Acordului de mediu pentru investiŃia
„Exploatare balast din terasa inferioară a râului Mureş în zona loc. Chirileu – balastiera Chirileu 3
– urmată de amenajare piscicolă”, se va analiza necesitatea solicitării unui studiu de impact;
- S.C. PEPE COM S.R.L. Reghin a solicitat emiterea AutorizaŃiei de mediu (reautorizare), pentru
„Pensiune” pe amplasamentul din loc. Reghin, str. Şcolii, nr. 9, se va analiza decizia de emitere a
autorizaŃiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. AUTO LEMA SERVICE S.R.L. Sântana de Mureş a solicitat emiterea AutorizaŃiei de mediu,
pentru „Vopsitorie auto” pe amplasamentul din loc. Tg. Mureş, str. Depozitelor, nr. 26, se va analiza
decizia de emitere a autorizaŃiei de mediu fără program de conformare;
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- P.F. MOLDOVAN NICOLAE Sighişoara a solicitat emiterea AutorizaŃiei de mediu, pentru
„Pensiune” pe amplasamentul din loc. Sighişoara, str. D.Cantemir, nr. 31, se va analiza decizia de emitere
a autorizaŃiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. COLORANTUL S.R.L. Tg. Mureş a solicitat emiterea AutorizaŃiei de mediu, pentru „Pensiune
agroturistică” pe amplasamentul din com. AcăŃari, sat Murgeşti, str. Principală, nr. 1A, se va analiza
decizia de emitere a autorizaŃiei de mediu fără program de conformare;
- S.C. AKSD ROMANIA S.R.L. Chirileu a solicitat emiterea AutorizaŃiei de mediu, pentru „Colectarea
deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (sterilizator)” pe
amplasamentul din Parc Industrial Mureş, nr. 1B, se va analiza decizia de emitere a autorizaŃiei de mediu
fără program de conformare;
- S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ S.R.L. Tg. Mureş a solicitat emiterea AutorizaŃiei de mediu
(revizuire), pentru „Fabricarea elementelor din beton pentru construcŃii, staŃie sortare-spălare
agregate minerale” pe amplasamentul din loc. Gorneşti, se va analiza decizia de emitere a autorizaŃiei de
mediu fără program de conformare.
Vă rugăm să delegaŃi un reprezentant pentru această şedinŃă.

CONDUCĂTORUL UNITĂłII
ing. DănuŃ ŞTEFĂNESCU

ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI
CONTROLUL CONFORMĂRII
biol. Viorica NISTOR

INTOCMIT
geogr. Cristina PUI
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