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APIA

Obţinerea subvenţiilor condiţii obligatorii
Potrivit prevederilor legale
privind condițiile obligatorii
pentru subvenții, anunțate
de APIA pe pagina proprie,
fermierii care au depus cereri de plată în Campania
2019 pentru Sprijinul Cuplat
Zootehnic (SCZ) au obligaţia
de a menţine în exploatații
animalele pentru care se cer
subvenții.
Astfel, în cazul ovinelor,
animalele pentru care se solicită SCZ ovine femele şi/sau berbeci, animalele trebuie să ﬁe
menţinute/menţinuţi până la
data de 23 august 2019 inclusiv
(ﬁnalul perioadei de reținere),
în exploataţia/exploataţiile cu
cod ANSVSA menţionată/
menţionate în cerere și/sau în
exploatațiile cu cod ANSVSA
deținute de solicitant și/sau
în exploatațiile asociaţiilor,
respectiv cooperativelor/grupurilor de producători în care
animalele au fost transferate temporar pentru păşunat.
APIA reaminteşte că data de
2 Septembrie 2019 reprezintă
data până la care berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie
să ﬁe înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală. De asemenea, și efectivul de femele ovine înscrise/
înregistrate în registrul genea-

logic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru
care se acordă SCZ, respectă
raportul de sexe de minimum
un berbec înscris în registrul
genealogic al aceleiași rase,
secțiunea principală, la 35 de
femele ovine (condiţia de eligibilitate trebuie să ﬁe îndeplinită până la data de 2 septembrie 2019 inclusiv). În ceea ce
priveşte taurinele carne, animalele solicitate la plată pentru categoria vaci din rase de
carne și vaci metise cu rase de

Obligațiile ﬁscale

Pentru fermieri

Neachitarea
la termen
Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã (ANAF)
atenţioneazã cu privire la
efectele negative în situaţia
nerespectãrii termenului de
scadenţă. ANAF reaminteşte contribuabililor persoane
juridice şi ﬁzice că, pentru
neachitarea la termen a obligaţiilor ﬁscale, pentru ﬁecare
zi de întârziere, se aplică dobânzi şi penalităţi. De altfel,
acest aspect este cuprins şi în
broşura publicată pe portalul
instituţiei cu titlul - „Obligaţii de plată datorate pentru
neplata la termen, nedeclararea sau declararea incorectă
a obligaţiilor ﬁscale”. Concret, Fiscul subliniază care
vor ﬁ efectele negative dacă
nu se respectă termenul de
scadenţă: „Pentru neachitarea la termenul de scadenţă
de către debitor a obligaţiilor
ﬁscale principale se datorează dobânzi şi penalităţi de
întârziere. Nivelul dobanzii
este de 0,02% - pentru ﬁecare
zi de întârziere, respectiv nivelul penalităţii de întârziere
este de 0,01% - pentru ﬁecare
zi de întârziere. Dobânzile şi
penalităţile de întârziere se
calculează din ziua imediat
următoare expirării termenului de scadenţă şi până la
data stingerii sumei datorate,
inclusiv, şi se face venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală.
 D.A.N.

carne trebuie menţinute până
la data de 15 noiembrie inclusiv în exploatația/exploatațiile
cu cod ANSVSA din cerere
și/sau în exploatațiile cu cod
ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor//grupurilor de producători în care
animalele au fost transferate
temporar pentru păşunat. Pentru vaci cu lapte, animalele solicitate pentru SCZ-VL trebuie
menținute în exploatație până
la data de 15 noiembrie inclu-

siv în exploatația/exploatațiile
cu cod ANSVSA din cerere
și/sau în exploatațiile cu cod
ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile
asociaţiilor/cooperativelor/
grupurilor de producători în
care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat.
De precizat că, după perioadele amintite, animalele pot ﬁ
vândute conform legislației în
vigoare fără ca plata subvenției
să ﬁe afectată în anul de cerere
respectiv. 

A început plata motorinei din agricultură
Suma totală plătită este
de 129.202.357 lei pentru
un număr de 12.783 beneﬁciari și o cantitate de motorină totală determinată de
68.153.562,725 litri.
Agenția
de
Plăți
şi
Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele
Județene, aduce la cunoștința
fermierilor că a început plata
aferentă ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură,

pentru cantitățile de motorină
utilizate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 (trimestrul
I/2019), conform prevederilor
HG nr. 1174/2014 și OMADR nr.1727/2015. Suma totală
plătită este de 129.202.357 lei
pentru un număr de 12.783 beneﬁciari și o cantitate de motorină totală determinată de
68.153.562,725 litri. Valoarea
accizei la motorină pentru anul
2019 este de 1,8959 lei/litru.
Cantitățile de motorină pentru
trimestrul I/2019, care beneﬁ-

ciază de ajutor de stat și sunt
aprobate prin Ordinul Ministrului nr.330/31.05.2019, sunt
următoarele: sectorul vegetal
61.065.270,411 litri, în valoare
de 115.763.586,00 lei; sectorul
zootehnic 7.086.947,214 litri,
în valoare de 13.436.221,00
lei; sector îmbunătățiri funciare 1.345,100 litri, în valoare de 2.550,00 lei. Total
68.153.562,725 litri, în valoare
de 129.202.357,00 lei.
 Doina A. NEAGOE

INS

A crescut producţia industrială
Conform datelor publicate de Institutul
Naţional de Statistică (INS), producţia industrială a crescut în primele patru luni din
2019 cu 0,8% (serie brută), comparativ cu
perioada similară din anul precedent, ﬁind
susţinută de industria extractivă (+2,2%) şi
industria prelucrătoare (+1,3%).

Datele INS indică faptul că, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, ca
serie ajustată, producţia industrială a crescut în
perioada menţionată cu 1%. Industria extractivă şi industria prelucrătoare au înregistrat un
avans de 2,2%, respectiv de 1,9%, iar producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut
cu 2,4%. În aprilie 2019, producţia industrială

(serie brută) a scăzut faţă de luna precedentă
cu 9,5%, din cauza diminuărilor înregistrate în
toate cele trei sectoare industriale: producţia şi
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat (-15,1%), industria
prelucrătoare (-9,2%) şi industria extractivă
(-0,7%). Producţia industrială, serie ajustată, a
fost mai mare faţă de luna precedentă cu 1,1%,
susţinută de creşterile din industria extractivă (+4,8%), industria prelucrătoare (+0,8%) şi
producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, şi aer condiţionat(+0,5%). Faţă
de luna corespunzătoare din anul precedent,
producţia industrială (serie brută) a fost mai
mare cu 1,4%.
 Doina A. NEAGOE

Primăria municipiului Beiuş

organizează concurs pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a funcției publice de
execuție vacante:
- Consilier clasa I, grad principal - compartiment executări silite
Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Beiuș, județul Bihor în data de
18 iulie 2019, ora 10 – proba scrisă, interviul în
data de 25 iulie 2019, ora 10.00
Condiţiile generale de participare la concurs
sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Condiţiile speciﬁce prevăzute în ﬁşa postului:
- studiile universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în:
• ramura de știință - științe juridice-domeniul de licență drept, specializarea drept,
- vechimea în specialitatea studiilor, potrivit
art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modiﬁcările şi completările ulterioare este de minim
5 ani pentru Consilier, clasa I, grad principal.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării
în Monitorul Oﬁcial al României partea a III a,
la sediul Primăriei municipiului Beiuț, județul
Bihor.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008 modiﬁcată
și completată.
Conditiile de participare la concurs si bibliograﬁa se aﬁseaza la sediul Primăriei municipiului Beiuş, judeţul Bihor.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei municipiului Beiuș, str. Samuil Vulcan nr.14-16, telefon 0259/321935.

SC ADP SA

organizează, în data de 20.06.2019, ora 12,
la sediul social din Oradea, str. Gheorghe Dima,
nr. 5, jud. Bihor, o procedură de licitație publică cu strigare în vederea închirierii:
- spațiilor comerciale nr. 1 și 12 (Tronson 1
Piața Rogerius).
Prețul de pornire a licitației este 216 lei/mp/
lună (TVA inclus).

Schimbarea
domiciliului ﬁscal

Schimbarea domiciliului ﬁscal se face cu
ajutorul Formularului 050 – Cerere de înregistrare a domiciliului ﬁscal al contribuabilului
sau a Formularului 080 – Declaraţia de modiﬁcare a domiciliului ﬁscal care se completează
de asocierile şi alte entităţi fără personalitate
juridică. Cererea se depune în cazul în care
domiciliul ﬁscal este diferit de domiciliul sau
sediul social, ori în cazul în care contribuabilul
îşi schimbă domiciliul ﬁscal declarat anterior.
Pentru persoanele ﬁzice cererea de înregistrare
a domiciliului ﬁscal va ﬁ însoţită de următoarele
documente: copie de pe actul care face dovada
titlului în temeiul căruia, potrivit legii, persoana
deţine spaţiul destinat domiciliului ﬁscal (calitatea de proprietar, chiriaş, uzufructuar şi altele
asemenea); copie de pe actul de identitate în care
a fost înscrisă, potrivit legii speciale, menţiunea
de stabilire a domiciliului şi a reşedinţei la care
se solicită înregistrarea domiciliului ﬁscal. Pentru persoanele juridice cererea de înregistrare
a domiciliului ﬁscal va ﬁ însoţită de copii de pe
actele care fac dovada deţinerii legale a spaţiului
pentru domiciliul ﬁscal. Copiile vor ﬁ însoţite de
documentele originale pentru certiﬁcare. În cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul
ﬁscal declarat anterior, Formularul 050 se depune la Fiscul în a cărui rază teritorială se aﬂă noul
domiciliu ﬁscal. În ceea ce priveşte Formularul
080 – Declaraţia de modiﬁcare a domiciliului
ﬁscal, acesta se completează de asocierile şi alte
entităţi fără personalitate juridică.
 D.A.N.

