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AFIR: Fonduri pentru tinerii fermieri

Condiţii pentru solicitanţi
Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a
stabilirii pentru prima dată
a tinerilor fermieri ca şeﬁ /
conducători unici ai unei exploataţii agricole.

Fermierii care doresc să înﬁinţeze o exploataţie agricolă
şi care au vârsta de până la 40
de ani pot accesa un sprijin ﬁnanciar de maximum 50.000
de euro prin Submăsura 6.1
,,Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri’’. Pot beneﬁcia de
acest sprijin tinerii fermieri în
conformitate cu deﬁniţia prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.
1305/2013, care se instalează ca
unic şef al exploataţiei agricole dar şi persoanele juridice în
care un tânăr fermier în sensul
art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013
care se instalează împreună cu
alţi tineri fermieri şi care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare,
beneﬁcii şi riscuri ﬁnanciare în
cadrul exploataţiei respective.
Sprijinul ﬁnanciar de maximum
50.000 Euro va ﬁ acordat sub
formă de primă în două tranşe, astfel: 75% din cuantumul
sprijinului la primirea deciziei
de ﬁnanţare şi 25% din cuantumul sprijinului în maximum
trei ani de la primirea deciziei
de ﬁnanţare. Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să comercializeze
producţia proprie în procent
de minimum 20% din valoarea
primei tranşe de sprijin, aspect
demonstrat prin documente
justiﬁcative, în conformitate cu legislaţia în vigoare; să
înﬁinţeze platformele de gestionare a gunoiului de grajd

conform normelor de mediu
în vigoare cu respectarea condiţiilor de bune practici prevăzute în Anexa nr. 9 la Ghidul
solicitantului, în cazul în care
exploataţia vizează creşterea
animalelor; în cazul în care
în cadrul exploataţiei agricole
există o platformă de gestionare a gunoiului de grajd care
respectă normele de mediu/
care trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de afaceri se va detalia acest aspect;
stabilirea domiciliului/sediului social a solicitantului în
UAT-ul în care exploataţia este
înregistrată; în cazul în care
fermierul va ﬁ încadrat într-o
activitate salarizată, în termen
de maximum 9 luni de la data
semnării Deciziei de ﬁnanţare,
locul de muncă al acestuia (se-

INS:

Venitul mediu lunar - 3.392
lei pe gospodărie
Venitul mediu lunar în
România, a fost, anul trecut
de 3.392 lei pe gospodărie şi
1.291 lei pe persoană, potrivit
datelor INS.
De asemenea, cheltuielile populaţiei, au fost, în anul
2017, în medie, 2874 lei lunar
pe gospodărie (1094 lei pe persoană) şi au reprezentat 84,7%
din nivelul veniturilor totale.
Veniturile băneşti au fost, în
medie, 3.062 lei lunar pe gospodărie (1166 lei pe persoană),
iar veniturile în natură 329 lei
lunar pe gospodărie (125 lei pe
persoană). Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de
gospodării sunt consumul de
bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către
administraţia publică şi privată
şi către bugetele asigurărilor
sociale, sub forma impozitelor,

contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi
legate de producţia gospodăriei
(hrana animalelor şi păsărilor,
plata muncii pentru producţia
gospodăriei, produse pentru
însămânţat, servicii veterinare
etc.).
Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi
echipament necesar producţiei
gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică
în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).
Conform clasiﬁcării standard
pe destinaţii a cheltuielilor de
consum (COICOP), produsele
alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în anul 2017,
în medie, 34,3% din consumul
gospodăriilor.
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diul social/punctul de lucru al
angajatorului) trebuie să ﬁe în
acelaşi UAT sau zona limitrofă
a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia; din Planul de
afaceri trebuie să reiasă dezvoltarea exploataţiei agricole.
În cazul în care se constată că
beneﬁciarul nu respectă condiţiile de implementare corectă a
planului de afaceri, respectiv
nu sunt îndeplinite condiţiile
de eligibilitate şi de selecţie şi/
sau celelalte obiective prevăzute în Planul de afaceri, AFIR
va proceda: ﬁe la recuperarea
integrală a ajutorului ﬁnanciar
nerambursabil plătit şi neacordarea celei de a doua tranşe de
sprijin (în cazul nerealizării a
cel puţin unui obiectiv obligatoriu din Planul de afaceri); ﬁe
la plata parţială (din valoarea

tranşei a două, şi după caz de
la beneﬁciar), respectiv proporţional cu ponderea obiectivului suplimentar nerealizat în
totalul obiectivelor obligatorii
şi suplimentare din Planul de
afaceri (în cazul nerealizării a
cel puţin unui obiectiv suplimentar din Planul de afaceri).
Suma va ﬁ reţinută din valoarea tranşei a doua de sprijin
şi, după caz, de la beneﬁciar,
în cazul în care se constată că
trebuie recuperată şi din valoarea acordată la prima tranşă de
sprijin. Ponderea obiectivului
suplimentar nerealizat se calculează ca procent din numărul total de obiective prevăzute
în Planul de afaceri aprobat
(obligatorii şi suplimentare).
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Va trimite decizii
de impunere datornicilor
Potrivit reprezentanţilor
Ministerului de Finanţe, peste 11.000 de persoane ﬁzice,
cu datorii de peste 14 miliarde lei în total, la 31 martie,
ar urma să primească, până
la ﬁnele acestui an, decizii de
impunere de la ANAF.

Datoriile de 14 - 15 miliarde
de lei, care includ şi amenzi
de circulaţie, trebuie plătite de
contribuabilii persoane ﬁzice
până în luna martie a anului viitor, cei care le vor achita până
la sfârşitul acestui an urmând
să beneﬁcieze de o reducere a
sumei de plată, valoarea bonusului ﬁind stabilită în urma
analizei structurii datoriei. Pe
site-ul ANAF se regăseşte o
listă cu 11.131 datornici persoane ﬁzice. În general, datoriile înregistrate provin din
obligaţii restante la bugetul

de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul
asigurărilor pentru şomaj şi la
cel al asigurărilor de sănătate.
Potrivit legislaţiei anterioare
anului 2018, aceste datorii trebuiau plătite de angajator, dacă
persoanele ﬁzice nu obţineau
venituri din profesii liberale,
alte activităţi independente sau
chirii.
Lista publicată de ANAF
priveşte doar datoriile persoanelor ﬁzice care sunt mai mari
de 15.000 de lei, cumulate în
ultimii cinci ani. Cei care vor
primi notiﬁcări de la ANAF
prin poştă vor avea la dispoziţie 60 de zile să-şi achite datoria, în caz contrar, statul va
începe să calculeze penalităţi,
iar restanţierii cu penalităţi
mai mari de 40 de lei vor putea
ﬁ executaţi silit.
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Subscrisa Cabinet individual de insolvenţă
Gui Maria Natalia, sediul Oradea, str. Ion Păun
Pincio nr. 16/E, CIF 22977856, desemnat în calitate de lichidator judiciar al SC Martinex SRL,
sediul Tinca, str. Avram Iancu nr. 58, jud. Bihor(în
faliment, in bankruptcy, en faillite), în condiţiile
Codului de Procedură Civilă şi a Legii 85/2006
organizează:
Licitaţie publică deschisă cu strigare fără preselecţie pentru vânzarea:
 Activ atelier tâmplărie în Petid, com. Cociuba Mare, jud. Bihor, compus din: Teren intravilan, suprafaţa de 1415 mp. în sat Petid şi Cheşa,
com. Cociuba Mare, jud. Bihor, înscris în CF1160
Cheşa, număr topo 859/7, CF 1232/Petid, nr.topo
1414/4;
 Clădire atelier tâmplărie transformat din
saivan oi, suprafaţa construită de 1108 mp., înscrise în CF1160 Cheşa, nr. cadastral/topo 8519/7,
CF1232 Petid, nr. cadastral/top 1414/4;
Echipamente tehnologice.
Preţul de începere al licitaţiei este de 29.332
euro.
Licitaţia va avea loc în data de 12.06.2018, ora
12.00 în Oradea, Şoseaua Borşului nr. 7, ap. 7, jud.
Bihor.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până în data de 12.06.2018 la ora 1.,00.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participare la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de
desfăşurare a licitaţiei care este anexă la caietul
de sarcini.
Caietul de sarcini poate ﬁ achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar Cabinet individual de
insolvenţă Gui Maria Natalia, str. Ion Păun Pincio
nr. 16/E, Oradea, jud.Bihor. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitaţie. Preţul unui caiet de sarcini este de
1500 lei.
În cazul în care la licitaţie nu se înscrie nici
un ofertant sau acesta nu oferă valoarea de adjudecare se va organiza o noua licitaţie în data de
14.06.2018, ora 12.00 în aceleaşi condiţii şi în
aceeaşi locaţie.
Informaţii suplimentare la telefon 0747/401.269,
pe adresa de email: geraldinaimpex@yahoo.com
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Consiliul de Administraţie al
S.C. SOLCETA S.A.,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor pentru data de 11.07.2018, ora 17.00,
respectiv ora 18.00, în sala de şedinţe a Primariei
oraşului Ştei, str. Andrei Mureşanu nr. 4B.
Convocarea se efectuează în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 cu modiﬁcările şi completările ulterioare, ale OUG 109/2011 şi cele ale
Actului constitutiv al societăţii.
La adunarea generală a acţionarilor sunt indreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi
la sfârşitul zilei de 02.07.2018, stabilită ca dată de
referinţă.
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor
va avea următoarea ordine de zi:
1. Nominalizarea şi conﬁrmarea de către AGA
a unui membru supleant în comisia de cenzori ai
societăţii, în locul rămas vacant prin demisia d-lui
Vesa Florin, devenit membru în Consiliul de administraţie.
Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:
1. Modiﬁcarea Statutului SC SOLCETA SA
prin completarea Obiectelor secundare de activitate, prevăzute de art. 6 din Statut cu Activităţi veterinare, Cod CAEN 7500.
Data limită până la care acţionarii îşi pot
exercita drepturile cf. art 117¹ din Legea 31/1990
actualizată, este stabilita la 29.06.2018.
Dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acţionarul persoană ﬁzică sau reprezentantul legal al persoanei juridice şi actul de
identitate.
Începând cu data de 11.06.2018 formularele de
procuri speciale se pot obţine de la sediul societăţii,
în zilele lucrătoare, între orele 9.00 şi 15.00.
Începând cu data de 11.06.2018 sunt puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii şi pe site-ul
www.solceta.com, documentele ce vor ﬁ prezentate
şi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor şi Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate
la prima convocare, atât AGOA cât şi AGEA se
convoacă pentru data de 12.07.2018, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a
lucrărilor acestora.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10.00-14.00, de la sediul societăţii, după
data apariţiei prezentului convocator în Monitorul
Oﬁcial.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
ing. Turi Tiberiu Viorel.
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