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Cadastrare gratuită ﬁnalizată într-o singură comună

Agenda politică

urmare din pagina 1
...pe întreg UAT-ul, ﬁind vorba despre o suprafaţă de 2.636
ha şi 6.501 imobile înscrise.
În alte şase localităţi sunt în
desfăşurare activităţi de înregistrare sistematică pe întreg
UAT-ul, şi anume în comunele Borod – 10.854 ha, Borş
– 4.345 ha, Sînmartin - 6.169
ha, Tulca – 5.752 ha, Mădăras
– 9.468 ha, Batăr – 12.585 ha.
De asemenea, în perioada
2016-2017, în mai multe localităţi au fost ﬁnalizate activităţi
de înregistrare sistematică la
nivel de sector cadastral, cum
ar ﬁ la Căbeşti – 50,73 ha înscrise în CF din 7.166 ha cât
e suprafaţa totală a UAT-ului,
Ceica – 135 ha din 8.183, Cociuba Mare – 153 ha din 7.287,
Copăcel – 262 ha din 7.592,
Criştioru de Jos – 27 ha din
10.576, Curăţele – 43 ha din
9.089, Gepiu – 194 ha din 4.237,
Popeşti – 39 ha din 10.983, Sălard – 218 din 6.799, Sîmbăta
– 113 ha din 2.992, Sînnicolau
Român – 225 ha din 7.444, Aştileu –218 ha din 5.603, Beiuş –
68 ha din 2.494. Din categoria
localităţilor în care sunt în curs
de desfăşurare activităţi de
înregistrare la nivel de sector
cadastral, ce vor ﬁ derulare pe
parcursul anilor 2017-2019, fac
parte Abram – unde urmează
a ﬁ înscrisă în CF suprafaţa de
823 ha din 6.765 cât e suprafaţa
totală a UAT-ului, Avram Iancu – 294 ha din 7.966, Beiuş –
315 ha din 2.494, Boianu Mare
– 361 ha din 4.168, Brusturi
– 391 ha din 10.344, Buduslău
– 969 ha din 4.363, Căbeşti –
133 ha din 7.166, Cîmpani -110
ha din 4.589, Căpâlna – 68 ha
din 5.429, Cărpinet – 736 ha
din 6.891, Cefa – 1.502 ha din
7.692, Cetariu – 396 ha din
6.879, Chişlaz – 906 ha din
7.830, Cociuba Mare – 1.138

Senatorul Cseke Attila a anunţat că Senatul a adoptat, în calitate de primă cameră
sesizată, proiectul de lege al UDMR potrivit
căruia administrarea obligaţiilor ﬁscale ale
contribuabililor mijlocii revine la direcţiile
judeţene ale ANAF.

Doi ani în ritm de melc

Doar 4.400 de ha au fost înregistrate în Bihor
ha din 7.287, Copăcel – 1.084
ha din 7.592, Criştioru de Jos
– 361 ha din 10.576, Curăţele –
242 ha din 9.089, Curtuişeni –
834 ha din 6.929, Diosig – 466
ha din 9.178, Gepiu – 2.112
ha din 4.237, Girişu de Criş –
2.912 ha din 4.478, Hidişelu de
Sus – 55 ha din 9.078, Holod
– 919 ha din 6.720, Ineu - 341
ha din 5.026, Lăzăreni – 487
ha din 7.983, Lazuri de Beiuş
– 820 ha din 5.935, Nojorid –
113 ha din 12.285, Olcea – 717
ha din 8.825, Pocola – 159 ha
din 2.403, Popeşti – 21 ha din
2.992, Remetea – 352 ha din
6.657, Roşia – 71 ha din 7.414,
Salonta – 1.050 ha din 17.282,
Sâmbăta – 150 ha din 2.992,
Sâniob – 504 ha din 5.712,
Sânnicolau Român – 4.827
ha din 7.444, Sârbi – 991 ha
din 6.307, Şoimi – 236 ha din
10.157, Spinuş – 406 ha din
2.997, Suplacu de Barcău –
513 ha din 4.359, Tarcea – 440
ha din 6.456, Tăuteu – 171 ha
din 6.450, Tinca – 904 ha din
13.975, Uileacu de Beiuş – 38
ha din 4.425, în total o suprafaţă de 30.455 ha.

Bani europeni
pentru 17 comune

Recent, a fost publicată
în Monitorul Oﬁcial al României lista UAT-urilor din
mediul rural care vor ﬁ cadastrate integral din fonduri
externe nerambursabile în cadrul PNCCF, printre acestea
numărându-se şi 17 comune
din Bihor. Este vorba despre
Abram (6.766 ha), Balc (7.810
ha), Biharia (5.853 ha), Bratca
(13.419 ha), Budureasa (31.819
ha), Căpâlna (5.430 ha), Chişlaz (7.830 ha), Ciumeghiu
(10.993 ha), Holod (6.720 ha),
Săcădat (4.339 ha), Sălard
(7.050 ha), Sârbi (6.308 ha),
Spinuş (2.998 ha), Suplacu
de Barcău (4.359 ha), Tămăşeu (4.836 ha), Tăuteu (6.451
ha) şi Tileagd (6.951 ha). Potrivit Agenției de Cadastru,
localitățile selectate trebuie să
îndeplinească cel puțin unul
dintre criteriile de prioritizare, conform Programului operaţional regional 2014-2020:
unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructu-

ră prevăzute în Master Planul
General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016;
unităţi administrativ-teritoriale care implementează ori
sunt incluse în proiecte de
dezvoltare a infrastructurii în
cadrul altor programe, potrivit legii; unităţi administrativteritoriale în care sunt identiﬁcate zone cu vulnerabilităţi
sociale particulare privind accesul informal la proprietate.
Criteriul va avea în vedere zone cu comunităţi rome,
precum şi zonele defavorizate.
În rândul comunelor care vor
beneﬁcia de fonduri europene
pentru cadastrare pot ﬁ regăsite și comune în care au fost
deja iniţiate procedurile pentru înregistrarea sistematică a
imobilelor şi care îndeplinesc
criteriile de prioritizare prevăzute de lege.
„În această situație, vor ﬁ
scoase la licitație doar sectoarele cadastrale în care nu au
demarat lucrările de înregistrare sistematică”, precizează
ANCPI. 

O expoziţie realizată cu sprijinul comunităţii

„Revoluția în imagini” la Muzeul Cetăţii
Muzeul Cetății și Orașului
Oradea organizează mâine, 15 decembrie 2017, în
Palatul Princiar, vernisajul
expoziției „Revoluția în imagini”. Această acţiune a fost
posibilă cu sprijinul bihorenilor care au donat fotograﬁi.
Expoziţia Revoluţia în Imagini va ﬁ organizată în Corpul
B al Muzeului Cetăţii, la etajul
II, sala 13, iar vernisajul va debuta la ora 12.00.
În perioada 16 noiembrie
- 7 decembrie 2017, Muzeul
Cetății și Orașului Oradea a
organizat o campanie de strângere de fotograﬁi realizate de
bihorenii care au participat la

Revoluția din decembrie 1989
în orașele din județul Bihor.
Acțiunea s-a bucurat de un
real succes în rândul bihorenilor.
Astfel, în cadrul acestei
campanii au fost adunate peste 100 de fotograﬁi realizate în
Oradea și Beiuș, în acele zile
ﬁerbinți de decembrie ’89. De
asemenea, au fost oferite spre
expunere în cadrul expoziției
și o serie de obiecte inedite.
Proiectul a fost realizat cu
sprijinul Bibliotecii Județene
„Gheorghe Șincai” Bihor și al
cotidianului CRIŞANA. Pe
această cale, Muzeul Cetăţii
şi Oraşului Oradea adresează mulţumiri colaboratori-

lor: Ioan Degău, Alexandru
Nițescu, Antal Marian, Florin Budea, Dumitru Lazău și
Dan Copăceanu. Realizatorii
expoziției sunt dr. Cristina

Liana Pușcaș - muzeograf și
Cristian Negru - bibliotecar.
Sponsorul acestui proiect este
Prima Residence.
 A. COSTEA

Contribuabilii mijlocii,
înapoi la județe

„Măsura adoptată reprezintă un prim pas
pentru descentralizarea acestui segment de
impozitare și, în conformitate cu principiul
subsidiarității, pentru apropierea instituției de
cetățeni. Legea va trece din Senat la Camera
Deputaților unde sperăm să ﬁe cât mai curând
adoptată”, a declarat Cseke Attila, liderul senatorilor UDMR, după votul din plen. Potrivit lui
Cseke, măsura de centralizare, prin care anul
trecut, de la 1 februarie, s-a schimbat modul
de administrare a obligațiilor ﬁscale pentru
contribuabilii mijlocii, de la nivel județean la
cel regional, nu a adus rezultatele așteptate din
punct de vedere al eﬁcienței. „UDMR s-a opus
vehement, încă de la început și în toată această
perioadă de doi ani, reorganizării nefavorabile contribuabililor mijlocii, subliniind faptul
că noua măsură cauzează costuri în plus și
timp pierdut inutil pentru această categorie de
antreprenori”, a precizat senatorul bihorean,
adăugând că deoarece ANAF nu vrea să schimbe procedura, singura soluţie este modiﬁcarea
legii. Cseke Attila a explicat că actualul Cod de
procedură ﬁscal prevede, ca o excepție, posibilitatea ca îndatoririle ﬁscale ale contribuabililor
mijlocii să ﬁe administrate de către centrele
regionale ale ANAF, însă această reglementare
nu are caracter obligatoriu. În proiectul UDMR
se speciﬁcă în mod clar că, în cazul contribuabililor mijlocii, singura modalitate de administrare a obligațiilor ﬁscale să ﬁe în județul în
care aceștia își au sediul.

„Vis împlinit”

Liderul ALDE Bihor, Traian Bodea, s-a
declarat mulţumit de faptul că, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, va ﬁ modernizat drumul judeţean care leagă Aleşd
de Beiuş, prin Aştileu, Călăţea, Zece Hotare
şi Damiş, aceasta ﬁind una dintre solicitările
locuitorilor din zonă în campania electorală
de anul trecut.
„În campania electorală am făcut naveta
pe acest drum. Oamenii mi-au cerut ca, dacă
ajung în Consiliul Judeţean, să insist pentru
reabilitarea DJ 764 Aleşd – Aştileu – Călăţea
– Zece Hotare – Damiş – Beiuş”, a declarat
Traian Bodea, vicepreşedinte al CJ Bihor.
Acesta a menţionat că a copilărit în Zece Hotare, aşa că ştie foarte bine acest drum. „Este
un drum judeţean asfaltat până la Zece Hotare,
iar apoi urmează 8 km până la Damiş, care nu
au fost asfaltaţi niciodată”, a precizat Bodea.
Pentru reabilitarea şi modernizarea acestui
drum a fost semnat joi, 7 decembrie, contractul de ﬁnanţare în valoare de 26,3 milioane
de euro. Proiectul prevede realizarea zidurilor
de sprijin, poduri, podeţe, lucrări la structura
drumului şi asfaltare. „Faptul că în Bihor vin
26 milioane euro pentru acest drum e meritul
Guvernului şi al conducerii CJ, care a promovat proiectul”, susţine liderul ALDE Bihor,
adăugând că modernizarea drumului ar duce la
dezvoltarea turismului în această zonă care, în
prezent, riscă să se depopuleze. „Mă bucur că
am reuşit să promovăm acest proiect la Ministerul Dezvoltării, chiar dacă realizarea lui ar
putea dura 4-5 ani. Cel mai important este să
văd un vis împlinit al oamenilor cu care m-am
întâlnit în campanie. Eu voi insista ca lucrările
să înceapă de la Damiş spre Zece Hotare, porţiunea care nu a mai fost asfaltată, astfel încât
să se poată circula pe drum”, a mai declarat
vicepreşedintele CJ Bihor. Urmează procedura
de licitaţie pentru drumul cu o lungime de 33
km, Traian Bodea sperând că cel târziu în vara
anului viitor vor începe lucrările.
 Ioana MATEAŞ

