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La o taxă s-a renunţat, pe alta se fac simulări

Fără impozit pe cifra de afaceri
Premierul Mihai Tudose a declarat
luni că Executivul a renunțat la impozitul pe cifra de afaceri, însă în momentul
de față se fac simulări pe taxa de solidaritate. Premierul nu a putut să spună care
ar ﬁ pragul în cazul acestei taxe.
Măsura neaplicării impozitului pe cifra
de afaceri a fost luată de premier, în timp ce
se aﬂa în avion spre Bruxelles, săptămâna
trecută, discutând cu ministrul Finanțelor
despre simulările făcute în cazul acestei
propuneri de modiﬁcare ﬁscală. Prim-ministrul a admis că „s-a grăbit” să ia această
decizie fără să se consulte cu coaliția de guvernare PSD-ALDE. „Nu aplicăm impozitul pe cifra de afaceri. Aici eu m-am grăbit
un pic și v-am spus de la Bruxelles că am
văzut simulările și am luat decizia că nu se
pot implementa. Eu am luat această decizie
pe baza discuției și a materialelor pe care
mi le-a dat ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa.
Chiar pe avion am luat decizia, la dus. Trei
ore am stat împreună și am vorbit despre
acest lucru. Azi am prezentat și coaliției
elementele care au stat la baza acestei decizii și considerați încheiat acest subiect”, a
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“Cu drept ﬁind supus sorţii,
Şi-a închinat paharul morţii
Cu mulţumită-l primesc
Aş-au vrut Tatăl Ceresc”
MARIA VIDICAN,
ESZTER VARGA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Cu adâncă durere în
suﬂete ne luăm rămas bun de
la tatăl, socrul şi bunicul nostru drag,
TEODOR
VIRGIL VAŞCA,
pe care nu-l vom uita niciodată. Înmormântarea va avea loc
joi, 20 iulie, ora 13.00, în localitatea Homorog. Dumnezeu să-l
aşeze cu sﬁnţii în Împărăţia Sa.
Fiica Irina Dem, ginerele Florin, nepoţii Andrei şi Teodora.
(5437)



În aceste clipe de grea
încercare, suntem alături de
naşa noastră Irina Dem, acum
când se desparte pentru totdeauna de cel care i-a fost tată
iubitor,
TEODOR
VIRGIL VAŞCA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Patricia, Antonia, Daciana şi Marius Marian. (5438)

declarat premierul Mihai Tudose la ﬁnalul
ședinței săptămânale a coaliției. Premierul
a explicat că apariția acestei propuneri de
modiﬁcare ﬁscală în programul de guvernare a apărut ca „mijloc” și nu ca și „scop”,
în încercarea de a evita „zone în care actori
economici au impresia că sunt mai dibaci”
decât structurile statului. Tudose a aﬁrmat
că în perioada următoare va ﬁ implementată o directivă europeană care prevede ca
impozitul să se plătească acolo unde se face
proﬁt.
„În acest sens vom implementa și vom ﬁ
parte în implementarea directivei europene
de anul trecut care prevede un efort conjugat al statelor membre ale Uniunii Europene
în ceea ce privește diminuarea, fără just temei, a bazei de impozitare, care prevede ca
impozitul să se plătească acolo unde se face
proﬁtul. În paralel, am decis de săptămâna
trecută împreună cu Ministerul Finanțelor
Publice, cu ANAF, să facem o integrare
completă a tot ce înseamnă sistem ﬁnanciar ﬁscal pe o agenție, să știm ﬂuxurile informatice în timp real, mișcările banilor”,
a mai spus Tudose. Guvernul nu a terminat
însă simulările care se fac în privința taxei



Cu adâncă durere în
suﬂete anunţăm trecerea în
neﬁinţă a celei care ne-a fost
mamă, soacră şi bunică,
FLOARE AGUD,
în vârstă de 75 ani. Înmormântarea are loc azi, 18 iulie
2017, ora 12.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fiul Dan cu familia. (5421)



Cu adâncă durere în
suﬂete şi tristeţe anunţăm trecerea în neﬁinţă a celei care
ne-a fost mamă, soacră şi bunică,
FLOARE AGUD.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fiul Ovidiu, nora Carmen
şi nepoata Laura. (5422)



Îmi iau un ultim rămas
bun de la cuscra mea,
FLOARE AGUD.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cuscra Felicia şi Gabriela. (5423)



Suntem alături de familia domnului decan prof. dr.
ing. Chereji Ioan, la durerea
pricinuită de trecerea în neﬁinţă a celei care a fost mamă, soacră şi bunică. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Departamentul Zootehnie şi Agroturism. (5429)

de solidaritate. Premierul a aﬁrmat că nu a
fost stabilit deocamdată un prag de la care
să pornească această taxare suplimentară,
însă a subliniat că ar urma să ﬁe aplicată
persoanelor ﬁzice, nu și celor juridice. „Încă
sunt simulări. Nu am stabilit încă de la ce
prag în sus. Taxa de solidaritate nu este pe
persoane juridice, cum am mai auzit, este
pentru persoanele ﬁzice, care caștigă foarte
mult, care beneﬁciază de o mulțime de lucruri din partea statului și care înțelegem



Suntem alături de domnul decan prof. univ. dr. ing.
Ioan Chereji, de colegii noştri
şef lucrări dr. ing. Anca Popa
şi şef lucrări dr. ing. Ionuţ Chereji, la marea durere a pierderii
iubitei lor soacre şi bunici. Bunul Dumnezeu să o ierte şi s-o
odihnească. Colectivul Departamentului Ingineria Mediului.
(5436)



Un gând de mângâiere
și alinare familiei bunului meu
coleg și prieten ing. Meluţ Ioan,
la durerea pricinuită de pierderea prematură a ﬁului său,
ing. DAN RADU MELUȚ.
Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Teodor Goina, din Salonta.



Cu adâncă durere în
suﬂete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragului nostru tată,
socru şi bunic,
IOSIF ZBORAY,
în vârstă de 81 ani. Înmormântarea are loc azi, 18 iulie,
ora 13.00, din Capela Steinberger. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fiul Iosif, nora Eva, nepoata Lilla.



Suntem alături de colegii noştri, Dulău Gheorghe şi
Florica, în aceste momente de
grea suferinţă, la moartea tatălui şi socrului drag,
CRĂCIUN DULĂU.
Odihnească-se în pace. Conducerea şi colegii de la S.C. Tiger Amira Oradea. (5431)

că funcționează în toată lumea, să plătească peste un anumit prag valoric o taxă în
plus de solidaritate cu statul, care i-a oferit
prilejul să câștige atâția bani”, a spus Tudose. Dacă în urma calculelor se va stabili că
suma de bani care ar urma să ﬁe încasată de
stat va ﬁ prea mică, măsura nu va ﬁ aplicată.
„Dacă se va stabili că va ﬁ aplicată de la
un anumit prag, iar efectele, impactul va ﬁ
foarte mic, probabil că nu o vom aplica”, a
conchis Tudose. 



Anunţurile de

Cu adâncă durere anunţăm trecerea în neﬁinţă a celei care ne-a fost soţie,
mamă, soacră,
ELENA MĂLAN,
în vârstă de 87 ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
19 iulie 2017, ora 13.00, din
Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Pavel, Paul
şi Simina. (5432)



Cu adâncă durere în
suﬂete anunţăm trecerea la cele
veşnice după o lungă şi grea suferinţă a iubitei noastre soţii,
mame şi bunici,
profesor
MARIA VIDICAN,
(a Puii, din satul Surduc). Înmormântarea va avea loc miercuri, 19 iulie, ora 11.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Veşnic îndureraţi, soţul Pavel, ﬁul Cosmin, nora Cristiana, nepoţii
David şi Sara şi ﬁica Lorena.
(5434)

comemorări



Azi 18 iulie se împlinesc 6 luni de când a încetat să
mai bată inima scumpului nostru soţ şi tată,
CORNEL FAUR.
Te vom păstra mereu în inima, gândurile şi rugăciunile
noastre. Odihneşte-te în pace,
suﬂet drag! Soţia Silvia şi copiii Bogdan, Corina şi George.
(5428)

comemorări
şi decese
se preiau:


la

ghişeul

de

pe

Aleea Gojdu nr. 3, lunivineri între orele 8.0018.00,

duminică,

între

orele 12.00-16.00

 la ghişeul de pe str.
Patrioţilor nr. 4
(lângă Teatrul de
stat)

luni-vineri,

între orele 9.0018.00, duminică,
16.00-18.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUŞ
organizează dezbatere publică în data de 28.07.2017, ora
9.00, la sediul Primăriei municipiului Beiuş, din str. Samuil
Vulcan nr. 14, în vederea consultării publicului, etapa a II-a
cu privire la documentaţia PUZ
petru obiectivul de investiţii şi a
introducerii în intravilan a terenului pentru construirea de locuinţe în municipiul Beiuş, str.
Livezii nr. 25, beneﬁciari: CHIRODEA FELICIA FLORICA şi
TEGLAŞ CORINA.
Dezbaterea publică va avea
loc în sala mică de şedinţă din
cadrul Primăriei municipiului
Beiuş.
Documentaţia tehnică poate
ﬁ consultată la Compartimentul
Urbanistic din cadrul Primăriei
municipiului Beiuş, de luni până
vineri, între orele 8.00-11.00, începând cu data de 13.07.2017.
(536)

