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DSVSA Bihor: au fost emise

55 Ordonanțe de suspendare/
încetare a activității unor ﬁrme
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor (DSVSA) Bihor
a aplicat, în perioada care a
trecut, 45 de sancțiuni dintre
care 22 amenzi contravenționale în valoare totală de
66 440 lei, ﬁind retrase de la
comercializare aproximativ
500 kg produse alimentare și
blocate de la comercializare
peste 600 animale.
În scopul asigurării salubrității alimentelor și a prevenirii apariției cazurilor de
toxiinfecție alimentară, dar și
a asigurării indemnității teritoriului județului Bihor și a sănătății animale în toată perioada
Sﬁntelor Sărbători Pascale,
Direcția Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor Bihor a desfășurat, atât
prin specialiștii proprii cât și
în colaborare cu alte instituții
deconcentrate ale județului Bihor, ample acţiuni de veriﬁcare
a operatorilor economici atât
din sectorul alimentar, cât și
cel al sănătății și mișcării animalelor din cadrul judeţului
Bihor, cu accent pe comercializarea produselor alimentare
și animalelor speciﬁce acestei
perioade. În cadrul acestor activități au fost vizate obiective
din categoria pieţelelor/halelor
agro-alimentare, unităţi de tăiere, procesare, depozitare, alimentație publică și valoriﬁcare
a produselor alimentare dar şi
din categoria unităților de creștere și comercializare a animalelor - explotații, ferme de
carantină, centre de colectare,
târguri de animale, centre sacriﬁcare miei etc, ﬁind veriﬁ-

cate 90 unități de carmangerie
şi măcelărie, 2 unități de tranșare carne, 2 unități de procesare carne, 2 unități de abatorizare, 240 unități de desfacere
a produselor alimentare, 21 de
supermarket-uri, 43 unități de
alimentație publică (restaurante), 30 ferme de animale, 3
târguri de animale și peste 100
mici producători. Principalele
deﬁciențe constatate cu ocazia
acestor controale au fost legate de: manipularea produselor
alimentare fără respectarea
normelor sanitare veterinare și
pentru siguranța alimentelor;
etichetarea necorespunzătoare
a produselor alimentare; nerespectarea normelor de igienă în
spațiile de producție; functionarea unităților supuse înregistrării sanitare veterinare fără
documentul de înregistrare
sanitară veterinară și pentru si-

guranța alimentelor; depozitarea și expunerea la vânzare în
mod necorespunzător a produselor alimentare; comercializarea animalelor neidentiﬁcate;
comercializare animale fără
documentele legale; deținerea
de animale fără documente de
proveniență. Pe lângă cele 45
de sancțiuni aplicate ca urmare
a veriﬁcărilor de reprezentanţii DSVSA Bihor (22 amenzi
în sumă de 66.440 lei), retragerea de la comercializare a
circa 500 kg produse alimentare și, respectiv, blocarea de
la comercializare a peste 600
animale, au mai fost emise,
totodată, şi 55 Ordonanțe de
suspendare sau încetare a activității unor ﬁrme.
“În ce privește activitatea
de sacriﬁcare a mieilor, DSVSA Bihor informează că, în
cadrul obiectivelor autorizate

din cadrul județului Bihor, au
fost sacriﬁcați sub supravegherea atentă a specialiștilor
din cadrul DSVSA Bihor 1.705
capete tineret ovin și caprin, ﬁind reținute de la consum - din
cauza unor modiﬁcări incompatibile cu calitatea de aliment
- doar un număr 2 carcase (reprezentând în total 25 kg carne). Îmbucurător este faptul
că numărul carcaselor reținute
de la consum uman a fost mai
redus ca în anii precedenți fapt
care demonstrează o îmbunătățire a statusului de sănătate
a animalelor din cadrul județului (în 2016 au fost sacriﬁcate
1588 capete și au fost reținute
de la consum 12 carcase cu un
total de 150 kg)” – precizează
dr. Remus Ovidiu Moţoc, director executiv al instituţiei.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

AMPOR: Finanţări europene Energia regenerabilă
Termen prelungit
- 42% din producția
națională de electricitate pentru două apeluri
Energia din surse regenerabile a asigurat anul trecut
42,29% din producția națională de electricitate, cea mai
mare pondere ﬁind a energiei hidro, se arată într-un raport al ANRE privind piața
de energie electrică în 2016.
Astfel, energia hidro a însemnat 29,88% din producția
totală a țării de energie electrică, energia eoliană a fost
11,07%, energia fotovoltaică — 1,18%, iar din biomasă
s-a produs 0,16% din total.
Energia hidro a reprezentat,
de altfel, principala sursă de
producere a energiei electrice

la nivel național, detronând
cărbunele, care a asigurat
24,37% din total. Sursele nucleare au reprezentat 17,9%,
gazul a contribuit la 15,18%
din producție, iar păcura, la
0,26% din total. Producția
națională de electricitate a
fost în 2016 de 61,80 TWh, în
scădere cu 1,3% față de anul
anterior. Consumul național
a crescut cu 2,08%, la 52,89
TWh. Consumul clienților
casnici a fost de 12,05 TWh,
în creștere cu 0,42%, în timp
ce consumul în regim concurențial a reprezentat 33,34%,
în creștere cu 3,39%.
 Doina A. NEAGOE

de proiecte
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional a
anunţat că prelungește termenele de depunere pentru
apelurile POR 2016/2/2.1.A
și POR/102/2/2, cu o săptămână.

Este vorba despre Apelul
POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi, AP 2, Prioritatea
de investiţii 2.1- Promovarea
spiritului antreprenorial, respectiv POR/102/2/2, AP 2,
Prioritatea de investiţii 2.2
– Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate
de producție și dezvoltarea
serviciilor. Astfel, în cazul
apelului POR 2016/2/2.1.A -

Microîntreprinderi proiectele
se vor putea depune până la
4 mai 2017, ora 12:00, iar în
cazul apelului POR/102/2/2,
termenul depunerii a fost prelungit, până la 30 august 2017,
ora 12.00. Restul condițiilor
și prevederilor din ghidurile
speciﬁce rămân neschimbate.
Reamintim că Programul Operațional Regional-POR 20142020 urmează POR 2007-2013
și este unul dintre programele
prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite
din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR),
în perioada actuală de programare.  Doina A. NEAGOE

ANAF: Nedepunerea
situaţiilor ﬁnanciare

Dizolvarea
societăţilor comerciale
Potrivit articolului 237 din LEGE nr. 152 din
18 iunie 2015 pentru modiﬁcarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului la cererea oricărei
persoane interesate, precum şi a Oﬁciului
Naţional al Registrului Comerţului, Tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în
cazurile în care: societatea nu mai are organe
statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută; nu mai
sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul
social, inclusiv ca urmare a expirării duratei
actului care atestă dreptul de folosinţă asupra
spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate
asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
a încetat activitatea societăţii sau nu a fost
reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor ﬁscale şi
înscrisă în registrul comerţului, perioadă care
nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în
registrul comerţului; societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii; societatea nu şi-a depus situaţiile ﬁnanciare anuale şi,
după caz, situaţiile ﬁnanciare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,
în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de
întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare; societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale
MFP, în termenul prevăzut de lege, declaraţia
că nu a desfăşurat activitate de la constituire,
dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de
zile lucrătoare.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 24.04.2017-28.04.2017
1.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Aleșd
24.04.2017 08:00-15:00 Localitățile: Subpiatră (p),
Șuncuiuș (p), Urvind (p), Cătun Serani, Valea Răchiții,
Călin, Bulz (p).
24.04.2017 09:00-17:00 Localitatea: Ortiteag (p).
2.Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
24.04.2017 09:00-15:00 Loc. Săcueni: str. Libertatii:
Bl. ANL: Z1, Z3, Z4, Z5, Primăria, Unicarm, Consum
Coop, Uzina de Apă; și str. Tudor Nicolae cu nr. 2-24,
1-57.
3.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Beiuș
24.04.2017 09:00-16:00 Localitățile: Uileac de Beiuș,
Vălani de Beiuș, Prisaca, Hodișel, Șoimi.
4.Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de lucru
Salonta
24.04.2017 08:00-16:00 Loc. Salonta cu str. Bólyai
János, 8 Martie, 9 Mai, A.I. Cuza, Bercsényi Miklós,
Octavian Goga, Viei, Fundătura Viei, Păcii, Șt. O. Iosif, Ceaikovski, Titu Maiorescu, Barbu Șt. Delavrancea,
Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István,
Arany Jáno (s) p, Batthyanyi Lajos (p), Madach Imre,
Csokonai Vitéz Mihály, Independentei, Ioan Ciordaș,
Nicolaus Olahus, George Coșbuc, Mikes Kelemen (p),
Cantemir, Liszt Ferencz.
5.Centrul de Exploatare Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
24.04.2017 09:00-17:00 Loc. Oradea: str. Timișoarei, Câmpului, Prepeliței, Spicului, Americii, Aiudului,
Olarilor, Sibiului, Recoltei, Tileagdului, Leningradului,
Aleșdului, Calea Clujului (p), Războieni, Căprioarei,
Cării Ferate, T. Demetrescu, Peței, Depozitului, Rampei,
Alexandru Cazaban, E. Grigore, Meșteșugarilor, Ovid
Densușianu, Salcâmilor, Crișului, Satelitului, Principatele Unite, Roșiorilor, Tudor Vladimirescu, Simion Bărnuțiu, Piața Cazărmii, Plevnei, Călărașilor, Retezatului,
Constanței, Oituz, Magelan, Izvorului, Bena, Depoului,
Emil Gârleanu, Herculane.
6.Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt)
Punct de lucru Rural
24.04.2017 09:00-17:00 Localitățile: Fughiu (p), Cihei
(p), Păușa (p).

