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ANUNŢ PUBLIC 
privind decizia etapei de încadrare 

Moldovan Ana, reprezentant al SC SOVEND SRL,  
în calitate de administrator, cu sediul în oraşul Negreşti 
Oaş, str. Victoriei, nr. 85A, judeţul Satu Mare, titular al 
proiectului „Amenajare şi exploatare carieră de ande-
zit în perimetrul de exploatare Izvorul Cireşului - co-
muna Deseşti”, propus a fi amplasat în comuna Deseşti, 
FN, U.P. Izvoare, u.a. 76 A şi u.a.76 N, judeţul Maramu-
reş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Maramureş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. 
Iza nr. 1A, judeţul Maramureş, în zilele de luni - joi, între 
orele 8 şi 16.30, iar vineri, între orele 8 şi 14, precum şi la 
următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii 
la proiectul deciziei  de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM 
Maramureş.

ANUNŢ PUBLIC 
privind decizia etapei de încadrare 

 
COMUNA BICAZ, cu sediul în comuna Bicaz, loca-

litatea Bicaz, nr. 85, judeţul Maramureş, titular al proiec-
tului „Modernizare reţea stradală în comuna Bicaz, 
judeţul Maramureş”, propus a fi amplasat în comuna 
Bicaz, satele: Bicaz, Ciuta şi Corni, judeţul Maramureş, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ma-
ramureş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. 
Iza nr. 1A, judeţul Maramureş, în zilele de luni - joi, între 
orele 8 şi 16.30, iar vineri, între orele 8 şi 14, precum şi la 
următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii 
la proiectul deciziei  de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM 
Maramureş.

ANUNŢ PUBLIC 
privind decizia etapei de încadrare 

 
M-BÂRSAN TRANS SRL, cu sediul în Bârsana, nr. 

183, judeţul Maramureş, titular al proiectului „Refacerea 
cadrului natural afectat de realizarea unei amenajări 
piscicole”, în Sighetu Marmaţiei, str. Avram Iancu, FN, 
judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Maramureş, în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai 
sus menţionat. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. 
Iza nr. 1A, judeţul Maramureş, în zilele de luni - joi, între 
orele 8 şi 16.30, iar vineri, între orele 8 şi 14, precum şi la 
următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii 
la proiectul deciziei  de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM 
Maramureş. (3122) (3120) (3119) 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
SC SACRIDAVA SRL - în insolvență, in insolvency, 

en procedure collective, sediul în Vișeu de Sus, Str. 22 
Decembrie, Bloc T19, scara E, Ap. 12, jud. Maramureș, 
J24/152/2002, CUI 14531932, prin lichidatorul judiciar 
REOINSOLV IPURL, desemnat de Tribunalul Maramu-
reș în Dosar nr. 1512/100/2018 , vinde la licitație publică, 
la cel mai mare preț oferit, următoarele bunuri din averea 
debitoarei: 

Autotractor N3, marca DAF, an fabricație 2015, cu 
număr înmatriculare MM 18 MUJ, număr de identifi-
care XLRTEH4300G074276 

V evaluare= 15.040 euro  
La preț se adaugă TVA 19%. 
Preţul de pornire la licitație este 80% din prețul de 

evaluare, adică suma de 12.032 euro; 
Participanții la licitație vor achita, în contul de lichidare 

al debitoarei, până în ziua licitaţiei, o garanţie de 10% din 
preţul de pornire al licitației; 

Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen de 
30 de zile diferența de preț, pierde avansul plătit, urmând 
a se organiza o nouă licitație. Pasul de licitație este de 5% 
din prețul de pornire la licitație. 

Lista cu bunurile și prețul de vânzare poate fi consulta-
tă la sediul lichidatorului judiciar. 

Licitația va avea loc în data de  05.01.2023, ora 11,00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. George 
Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureș. 

Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 
0745503123/ 0749803941. (3123)

În Baia Mare 

2,1 milioane euro pentru Eurohotel  
Noi modificări 
ale Codului de 
procedură fiscală 

Guvernul a aprobat, miercuri, mo-
dificarea Codului de procedură fisca-
lă, stabilind, între altele, că organul 
de inspecție fiscală are obligația trans-
miterii notificărilor de conformare 
către contribuabilii/plătitorii prezum-
tivi a fi selectați pentru efectuarea in-
specției fiscale, în scopul reanalizării 
situației fiscale personale. 

Această măsură are în vedere în-
curajarea conformării voluntare la 
declararea veniturilor de către con-
tribuabili, pe de o parte, iar pe de 
altă parte este o aliniere a legislației 
fiscale la bunele practice existente 
la nivel internațional. 

Ordonanța mai prevede, între altele, 
și ”introducerea posibilității contribua-
bilului/plătitorului de a solicita emite-
rea deciziei de impunere provizorie 
după împlinirea a jumătate din durata 
legală de efectuare a inspecției fiscale 
(de ex. după 90 de zile în cazul marilor 
contribuabili ori 45 de zile în cazul 
contribuabililor mijlocii) în situația în 
care acesta nu a fost informat de către 
organul de inspecție fiscală cu privire 
la finalizarea unei perioade fiscale și a 
unui tip de obligație fiscală”. 

A doua etapă a programului Iluminat Public  
AZI, Administrația Fondu-

lui pentru Mediu lansează cea 
de-a doua sesiune de înscrie-
re a solicitanților unități ad-
ministrativ-teritoriale organi-
zate la nivel de comună, oraș 
sau municipiu în cadrul Pro-
gramului Iluminat Public. 

Perioada de depunere a 
cererilor de finanțare în apli-
cația informatică, împreună 
cu documentația aferentă, 
începe azi, 30 decembrie, 

ora 10, și se va încheia în 31 
ianuarie 2023, la ora 23.59 
sau la epuizarea bugetului. 

Decizia de organizare a 
unei noi sesiuni de înscriere a 
fost luată având în vedere fap-
tul că în prima etapă a progra-
mului fondurile alocate au fost 
solicitate integral, criza ener-
getică și interesul manifestat 
de unitățile administrativ-teri-
toriale pentru accesarea pro-
iectelor care vizează eficienti-

zarea consumului de energie. 
Suma alocată sesiunii de fi-

 nanțare este de 500 milioane lei. 
Finanțarea se acordă în 

funcție de categoria unității 
administrativ-teritoriale:  

• comune cu o populație 
de până la 5.000 locuitori - 
maximum 1 milion lei 

• comune cu peste 5.001 
locuitori - maximum 2 mi-
lioane lei  

• orașe - maximum 3 mi-

lioane lei 
• municipii de rang 0 - 

municipiul București - ma-
ximum 50 milioane lei  

• municipii de rang I - ma-
ximum 6 milioane lei  

• municipii de rang II - 
maximum 5 milioane lei. 

Finanțarea se acordă în 
procent de maximum 100% 
din cheltuielile eligibile ale 
unui obiectiv de investiție și 
în limita sumelor ce pot fi 
acordate pentru fiecare cate-
gorie de solicitanți.

Statul ”cheamă” din nou românii 
să investească în TEZAUR  

Începând de marți, 3 ianuarie 2023, românii pot 
investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități 
de 1, 2 și 3 ani și dobânzi anuale de 7,35%, 7,60%, 
respectiv 8%.  

Pentru creșterea atrac-
tivității și încurajarea 
plasamentelor pe termen 
mai lung dobânzile ofe-
rite pentru cele trei ma-
turități au fost majorate, 
față de nivelul pieței se-
cundare a titlurilor de 
stat, cu 0,25% pentru 1 
an, 0,36% pentru 2 ani și 
respectiv 0,48% pentru 
scadența de 3 ani. 

În anul 2022 românii 
au investit peste 12 mi-
liarde lei prin 283 mii 
subscrieri în instrumente 
de 1, 2, 3 și 5 ani remu-
nerate cu dobânzi situate 
între 4,5% și 9,15%.  

Titlurile de stat au va-
loare nominală de 1 leu 
și sunt în forma demate-
rializată.  

Titlurile de stat pot fi 
cumpărate astfel:  

• între 3 - 24 ianuarie, 
online: numai de către 
persoanele fizice înre-
gistrate în SPV 

• între 3 - 25 ianuarie: 
de la unitățile Trezore-
riei Statului 

• între 3 - 24 ianuarie 
în mediul urban și 3 - 23 
ianuarie în mediul rural, 
prin subunitățile CN 
Poșta Română. 

Dobânda este anuală, 

plătibilă la termenele 
prevăzute în prospectul 
de emisiune.  

Titlurile de stat sunt 
transferabile și se pot 
răscumpăra în avans.  

Un investitor poate 
efectua una sau mai multe 
subscrieri în cadrul unei 
emisiuni.  

Investitorii au posibi-

litatea anulării subscrie-
rilor deja efectuate doar 
în perioada de subscrie-
re, prin depunerea unei 
cereri.  

Sunt eligibile persoa-
nele fizice care au împli-
nit vârsta de 18 ani la data 
efectuării subscrierii.  

Veniturile obținute nu 
sunt impozabile.

În luna noiembrie, Consiliul de Administrație al SIF Hoteluri a 
hotărât vânzarea hotelului ”Eurohotel” din Baia Mare, și joi, 
28 decembrie, a anunțat că a fost semnată o promisiune de 
vânzare. 

Tranzacția s-a realizat prin 
negociere directă, prețul final de 
2,1 milioane euro situându-se 
peste limita superioară estimată 
prin raportul de evaluare.  

Cumpărătorul a plătit un avans 
de 310.000 euro, iar diferența se 
va plăti la încheierea contractului 

de vânzare-cumpărare. 
Eurohotel are trei stele și 64 

de camere, un restaurant cu o 
capacitate de 180 de locuri, bar 
de zi (46 locuri), terasă (44 lo-
curi), două săli de conferință 
(220 locuri), centru SPA, cu 
sală de fitness, piscină și saună.


