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APOPEI ROMEO, având sediul/domiciliul în str.
Broºteni, nr. 70A, localitatea Fãlticeni, jud. Suceava,
titular al planului ÎNTOCMIRE P.U.Z. - PARCELARE
CP 40912 ÎN ZECE NOI CORPURI DE PROPRIETATE
ÎN VEDEREA VÂNZÃRII ªI CONSTRUIRII DE
LOCUINÞE din municipiul Fãlticeni, str. Broºteni, nr.
70A, anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a avizului de mediu pentru planul
menþionat ºi declanºarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultatã la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Suceava cu sediul
în str. Bistriþei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava,
de luni pânã vineri, între orele 9.00 – 13.00. Observaþii/
comentarii ºi sugestii se primesc în scris la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Suceava, în termen
de 18 zile calendaristice de la data publicãrii anunþului.

CONVOCATOR: Lichidatorul Societãþii DORNA S.A. –
în lichidare, persoanã juridicã românã, cu sediul în
Vatra Dornei, str. Transilvaniei, nr. 40, judeþul
Suceava, înmatriculatã la Registrul Comerþului sub nr.
J33/14/1991, CIF RO2692781, capital social subscris
ºi vãrsat: 32.437.912,50 lei (denumitã în continuare
„Societatea”) convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor, în temeiul Legii societãþilor nr. 31/1990,
pentru data de 28.05.2021, ora 13.00, la adresa din
Bucureºti, sector 1, str. General Berthelot nr. 84,
parter, spaþiul B, România, la care sunt îndreptãþiþi sã
participe toþi acþionarii înscriºi în registrul acþionarilor
Societãþii la sfârºitul zilei de 05.05.2021, consideratã
datã de referinþã. În cazul în care la data menþionatã nu
se întrunesc condiþiile de validitate ºi/sau cvorumul
de prezenþã prevãzute de Actul Constitutiv al Societãþii,
se convoacã ºi se fixeazã în temeiul art. 118 din Legea
societãþilor nr. 31/1990, cea de-a doua adunare
generalã - ordinarã - a acþionarilor pentru data de
04.06.2021, având aceeaºi datã de referinþã, la locul ºi
orele indicate pentru primele adunãri. Ordinea de zi
a Adunãrii Generale Ordinare va fi urmãtoarea: 1.
Prezentarea, analiza, discutarea, modificarea/
aprobarea situaþiilor financiare anuale ºi a contului de
profit ºi pierderi ale Societãþii pentru exerciþiul
financiar 2020 (încheiat la data de 06.12.2020 – data
deschiderii procedurii de lichidare), pe baza raportului
administratorilor ºi pe baza raportului auditorului
financiar al Societãþii. 2. Aprobarea descãrcãrii de
gestiune a administratorilor Societãþii pentru
activitatea aferentã exerciþiului financiar 2020. 3.
Desemnarea unei (unor) persoane, cu posibilitatea de
substituire, pentru a efectua toate formalitãþile legale
pentru executarea, înregistrarea, publicitatea, opo-
zabilitatea ºi publicarea hotãrârilor adoptate, in-
clusiv pentru semnarea unor extrase din procesul-ver-
bal al ºedinþei adunãrii. Materialele ce vor fi supuse
analizei acþionarilor în cadrul adunãrii generale pot fi
consultate la sediul Societãþii. La solicitarea
acþionarilor, acestora li se vor transmite prin poºtã
electronicã sau, dacã nu este posibilã transmiterea prin
poºtã electronicã, prin poºtã/curier, pe costurile
suportate de aceºtia. Acþionarii pot vota personal sau
prin reprezentant, pe bazã de procurã specialã,
transmisã la sediul social al Societãþii cu cel puþin 48
de ore înainte de data adunãrii, sub sancþiunea pierderii
exerciþiului dreptului de vot în adunarea generalã. La
solicitarea acþionarilor, Societatea le va pune la
dispoziþie, la sediul Societãþii sau prin transmitere prin
poºtã electronicã ori prin poºtã/curier, un model de
procurã specialã de completat în vederea exercitãrii
votului prin reprezentant.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE
ÎNCADRARE: COMUNA DÃRMÃNEªTI, din com.
Dãrmãneºti, sat Mãriþei, jud. Suceava, titular al
proiectului “ÎMBRÃCÃMINTE BITUMINOASÃ
UªOARÃ PE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN
SATUL MÃRIÞEI, COM. DÃRMÃNEªTI, JUD.
SUCEAVA”, anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul menþionat, propus a fi amplasat în com.
Dãrmãneºti, jud. Suceava. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
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consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriþei, nr. 1A,
în zilele de luni -joi, între orele 8-15, ºi vineri, între
orele 8-13, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Suceava.

ROªCA CORNELIU ºi HUÞAN ANDREEA CAMELIA,
HUÞAN ADRIAN ºi EMIMA din com. ªcheia, sat Sf.
Ilie, judeþul Suceava, titulari ai PLANULUI
URBANISTIC DE DETALIU “SCHIMBARE DE
DESTINAÞIE DIN SPAÞIU DE LOCUIT ÎN SPAÞII DE
ALIMENTAÞIE PUBLICÃ”, în com. ªcheia, sat Sf. Ilie,
judeþul Suceava, anunþã publicul interesat ca în
Comitetul Special Constituit la data de 26.04.2021 s-a
luat decizia ca planul sã fie supus adopatãrii, fãrã
evaluare de mediu/evaluare adecvatã, prin procedura
simplificatã, fãrã aviz de mediu. Informaþiile ºi
observaþiile privind potenþialul impact asupra
mediului, al planului propus, pot fi consultate ºi pri-
mite la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Suceava, str. Bistriþei, nr. 1A, în termen de 10 zile de
la data anunþului.

S.C. VORLAZ S.R.L. anunþã intenþia obþinerii
autorizaþiei mediu pentru ATELIER DEBITARE LEMN
în sat Slatina, nr. 334. Eventualele contestaþii la sediul
A.P.M. Suceava.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA
SOLICITÃRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU:
S.C. LOGISTIC S.R.L. anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “CONSTRUIRE IMOBILE P+4E,
PARTER SPAÞII COMERCIAE, ETAJ 1 BIROURI,
LOCUINÞE (APARTAMENTE) LA ETAJ 2,3,4,
UTILITÃÞI, ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în
mun. Rãdãuþi, str. Ioan Nistor, nr. 3, judeþul Suceava.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente pentru protecþia
mediului A.P.M. Suceava, str. Bistriþei, nr. 1A, ºi la
sediul S.C. LOGISTIC S.R.L. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului Agenþia pentru Protecþia Mediului
Suceava.

Cãtre toþi membrii FUNDAÞIEI ”PROFESOR IOAN
NEMEª” SUCEAVA: Noi, C.G.M., O.P.P. ºi C.C.,
convocãm Adunarea Generalã a Membrilor fundaþiei
”Profesor Ioan Nemeº” Suceava pentru data de 7 mai
2021, ora 10.00, la sediul Intercardiodiab S.R.L. din
municipiul Suceava, str. Mihai Viteazul, nr. 26A, bloc
26A, cu urmãtoarea ordine de zi: 1.) Având în vedere
faptul cã mandatul preºedintelui fundaþiei ”Profesor
Ioan Nemeº” V.R.F. a încetat, numirea unui nou
preºedinte al fundaþiei ”Profesor Ioan Nemeº” în
persoana domnului C.G.M.; 2.) Având în vedere faptul
cã mandatul consiliului director al fundaþiei ”Profesor
Ioan Nemeº” a încetat, numirea unui nou consiliu di-

rector al fundaþiei ”Profesor Ioan Nemeº” format din:
a.) C.G.M. – preºedinte; b.) P.O.P; c.) C.C.; d.) C.V.;
e.) D.G.; 3.) Aprobarea cererilor de dobândire a
calitãþii de membru asociat a urmãtoarelor persoane:
a.) D.C.F.; b.) L.T.L.; c.) F.I.F.; d.) T.L.M.; e.) V.P.B.;
f.) C.A. În cazul în care nu se realizeazã cvorum,
adunarea generalã se va þine pe 21 mai 2021, ora 10.00,
indiferent de cvorum, în aceeaºi locaþie, respectiv
sediul Intercardiodiab S.R.L. din municipiul Suceava,
str. Mihai Viteazul, nr. 26A, bloc 26A.

S.C. MANDACHI LNDUSTRY S.R.L. din com.
ªcheia, sat Sf. Ilie. str. Dealu Crucii, nr. 64, judeþul
Suceava, titular al planului “ELABORARE P.U.Z. ÎN
BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU
CONSTRUIRE LOCUINÞE COLECTIVE, SPAÞII
COMERCIALE, SISTEMATIZARE VERTICALÃ,
LOCURI DE PARCARE, RACORDURI/
BRANªAMENTE” în municipiul Suceava, Bdul Sofia
Vicoveanca, f.n, jud. Suceava, anunþã publicul interesat
cã în Comitetul Special Constituit la data de
26.04.2021 s-a luat decizia ca planul sã fie supus
adoptãrii, fãrã evaluare de mediu/ evaluare adecvatã,
prin procedura simplificatã, fãrã aviz de mediu.
Informaþiile ºi observaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului, al planului propus, pot fi consultate
ºi primite la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Suceava, str. Bistriþei, nr. 1A, în termen de 10 zile de
la data anunþului.
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S.C. AGROURSE S.R.L. Zamostea, CUI 32674990,
J33/56/2014, pierdut certificat înregistrare seria B nr.
2844380.

ANUNÞ: S.C. TDP METAL CONSTRUCT S.R.L
Bogdãneºti anunþã intenþia obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru exploatarea agregatelor
minerale din TERASA PLOPI amplasatã în extravilanul
comunei Fântâna Mare, jud. Suceava. Observaþiile se
depun la sediul S.G.A. Suceava.

ANUNÞ ATRIBUIRE ÎNCHIRIERE: 1. Informaþii
generale privind autoritatea contractantã, în special
denumirea, codul de identificare fiscalã, adresa,
numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail,
persoanã de contact: Unitatea administrativ teritorialã
COMUNA ADÂNCATA – Cod Fiscal 4327480, cu
sediul în sat Adâncata, str. Principalã, nr. 117, co-
muna Adâncata, judeþul Suceava, tel: 0230.528566,
fax: 0230.528571, e-mail: adancata@prefecturasuceava.ro.
2. Data publicãrii anunþului de închiriere în Monitorul
Oficial al României – Partea a VI-a: 12 februarie 2021,
conform O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Criteriile utilizate
pentru determinarea ofertei câºtigãtoare: cel mai mare
nivel al chiriei. 4. Numãrul ofertelor primite ºi
declarate valabile: 2 oferte primite, 2 oferte declarate
valabile. 5. Denumirea/numele ºi sediul/adresa
ofertantului a cãrui ofertã a fost declaratã câºtigãtoare:
RUSU SORIN-IOAN, comuna Zvoriºtea, nr. 157, judeþ
Suceava. 6. Durata contractului: 2 ani. 7. Nivelul
chiriei: 170,565 lei / lunã. 8. Denumirea, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi / sau adresa de e-mail a
instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Secþia de
Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava,
strada ªtefan cel Mare, nr. 62, judeþ Suceava, telefon
0230.214.948, fax 0230.522296, e-mail: trsv-
registratura@just.ro. 9. Data informãrii ofertanþilor
despre decizia de stabilire a ofertei câºtigãtoare: 10
martie 2021. 10. Data transmiterii anunþului de
atribuire cãtre instituþiile abilitate în vederea
publicãrii: 26 martie 2021.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE
ÎNCADRARE: I.G.I. - CENTRUL REGIONAL DE
PROCEDURI ªI CAZARE A SOLICITANÞILOR DE
AZIL RÃDÃUÞI, cu sediul în municipiul Rãdãuþi, str.
Perilor, nr. 2, judeþul Suceava, titular al proiectului
“EXTINDEREA CAPACITÃÞII I.G.I. PENTRU
CAZAREA SOLICITANÞILOR DE AZIL, MO-
DERIZAREA ÎMPREJMUIRII EXISTENTE ªI
REALIZAREA ÎMPREJMUIRII LA IMOBILUL
C.R.P.C.S.A. RÃDÃUÞI” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Suceava, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul menþionat, propus a fi amplasat în
municipiul Rãdãuþi, str. Perilor, nr. 2, judeþul Suceava.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Suceava din municipiul
Suceava, str. Bistriþei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri,
între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de

internet: http://apmsv.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de
internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Suceava.

ANUNÞ: S.C. VOLTRANS S.R.L Volovãþ
anunþã intenþia obþinerii avizului de gospodãrire
a apelor pentru exploatarea agregatelor minerale
din TERASA LUNCA amplasatã în extravilanul
comunei Satu Mare, jud. Suceava. Observaþiile
se depun la sediul S.G.A. Suceava.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA
SOLICITÃRII DE EMITERE A AUTORIZAÞIEI DE
MEDIU: AUTODEL MOTORS SERVICES S.R.L.
din Suceava anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a autorizaþiei de
mediu pentru activitatea ATELIER VOPSITORIE
ªI TINICHIGERIE AUTO amplasatã în loc.
Suceava, str. Sofia Vicoveanca, nr. 52, jud.
Suceava. Observaþiile ºi contestaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Suceava, str. Bistriþei, nr. 1A,
fax 0230.514059, pânã la data de 26.04.2021.

ROªCA CORNELIU ºi HUÞAN ANDREEA
CAMELIA/ HUÞAN ADRIAN IOSIF ºi EMIMA,
având sediul/domiciliul pe str. Dealu Crucii, nr.
97, localitatea Sf. Ilie, com. ªcheia, jud Suceava,
titular al planului “SCHIMBARE DE DESTINAÞIE
DIN SPAÞIU DE LOCUIT ÎN SPAÞII DE
ALIMENTAÞIE PUBLICÃ” anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a avizului de mediu pentru planul menþionat ºi
declanºarea etapei de încadrare. Prima versiune
a planului poate fi consultatã la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Suceava cu sediul în
str. Bistriþei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava,
de luni pânã vineri, între orele 9.00 – 13.00.
Observaþii/comentarii ºi sugestii se primesc în
scris la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Suceava, în termen de 15 zile calendaristice de la
data publicãrii anunþului.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA
SOLICITÃRII DE EMITERE A AUTORIZAÞIEI DE
MEDIU: TIMBERCAT WOOD S.R.L. din
Hurjuieni, com. Gãlãneºti, nr. 255, jud. Suceava,
anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a autorizaþiei de mediu
pentru activitatea TÃIEREA ªI RINDELUIREA
LEMNULUI amplasatã în Hurjuieni, com.
Gãlãneºti, nr. 255, jud. Suceava. Observaþiile ºi
contestaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Suceava, str.
Bistriþei, nr. 1A, fax 0230.514059, pânã la data
de 26.04.2021.

Aceastã informare este efectuatã de COMUNA
SLATINA ce intenþioneazã sã solicite de la S.G.A.
Suceava (Suceava, str Universitãþii, nr. 48) aviz
de gospodãrirea apelor pentru „REABILITARE
POD GÃINEªTI “LA LEPAC”, COMUNA
SLATINA, JUDEÞUL SUCEAVA”. Aceastã
solicitare de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Persoanele care doresc
sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrirea apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.
Totodatã, persoanele care doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului ºi la S.G.A. Suceava, dupã data de
29.03.2021.
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