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16 iulie, termen limită

Flash rutier

Facilităţi pentru fermieri
urmare din pagina 1
...art. 76 alin. a^3) din Legea
cooperatiei agricole, respectiv
scutire de la plata impozitului pe
norma de venit aferent activității
agricole desfășurată, în măsura
în care producția obținută este
valoriﬁcată prin/către cooperativa
agricolă și depun declarație rectiﬁcativă în termenul ce va ﬁ stabilit”, arată comunicatul.
„Facilitatea ﬁscală a fost transpusă în Codul Fiscal la art. 107
alin. (9) în sensul reducerii normei
de venit, urmând ca metodologia
de calcul a reducerii normei de venit să ﬁe stabilită prin intermediul
unei Hotărâri de Guvern. În momentul de față, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale se lucrează la textul acestei Hotărâri de Guvern, iar din
discuțiile purtate cu reprezentanții
celor două instituții înțelegem că
Hotărârea nu va intra în vigoare
în timp util, astfel încat facilitatea
ﬁscală să poată ﬁ operată de dum-

S

decese



„Chiar şi omul care nu
dă nimic vieţii, pretinde de la
viaţă totul.” - (Anonim)
CAROLINA GAL,
ALEXANDRU BARNA,
GYORGY TOTH .
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Împărtăşim durerea
colegei noastre Veronica Popa,
în aceste momente de tristeţe şi
suferinţă, când se desparte de
draga ei mamă. Îi transmitem
profunda noastră compasiune.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Colectivul Curţii de Apel
Oradea. (4211)



Suntem alături de familia Gliga Octavian şi Georgeta, la trecerea în neﬁinţă a mamei dragi. Sincere condoleanţe.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colectivul Şcolii Gimnaziale nr. 11 şi al structurii „Ion
Bogdan” Oradea. (4214)

neavostră în declarația unică, până
la 16 iulie 2018”, menționează
UNCSV.
UNCSV le atrage atenția fermierilor că, pentru a beneﬁcia de
această facilitate și în anul 2018,
se urmărește introducerea în Hotărârea de Guvern a posibilității
de a depune o declarație unică rectiﬁcativă în interiorul termenului
general de prescripție prevăzut la
art. 110 din Codul de procedură
ﬁscală.
„Mecanismul de reducere a normei de venit ce urmează a ﬁ introdus prin intermediul Hotărârii
de Guvern va presupune diminuarea normei de venit cu valoarea
producției livrate către cooperativa agricolă ce urmează a ﬁ determinată prin înmulțirea cantității
de produse livrate către cooperativă cu un preț unitar publicat anual pentru ﬁecare tip de produs de
către Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice”, spune
UNCSV.
„De îndată ce vom avea publi-



S-a stins din viaţă un

cată Hotărârea de Guvern vom reveni cu sprijin pentru completarea
rectiﬁcativei și exemple concrete
în acest sens”, anunță sursa citată.
UNCSV este persoană juridică
de naționalitate română care reprezintă și apără interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația
publică, autoritățile statului, alte
persoane ﬁzice sau juridice, publice ori private, organisme naționale



A încetat să mai bată

om care a ştiut să ﬁe alături de

inima unui mare OM, un valo-

oameni, pe care i-a iubit şi res-

ros profesionist iubit şi respec-

pectat, un om de o aleasă ome-

tat de către toţi colaboratorii şi

nie, naşul nostru

cunoscuţii săi,

PETRU BONETA.

IUSTIN PURZA.

Condoleanţe familiei îndolia-

Sincere condoleanţe ﬁicei

te! Fam. Diacon Valentin şi Ro-

sale, Diana-Cristina şi celor

dica. (4216)

din familie. Dumnezeu să-i ve-

Biciclist rănit grav

și internaționale și cu asociații
internaționale echivalente, pentru
susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a
asigura, prin cooperare, serviciile
necesare menite să contribuie la
dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a
eﬁcienței economice a membrilor
și de specializare și concentrare a
activității cooperativelor agricole
ce activează în România. 



Un ultim omagiu prietenului nostru,
IUSTIN PURZA,
un om de aleasă omenie, generozitate şi de mare probitate profesională. Dumnezeu să-l
odihnească în linişte şi pace.
Sincere condoleanţe mult stimatei lui ﬁice, Daciana Purza. Familia Victoria şi Pavel Mercea.

gheze odihna veşnică! Cozub



Suntem alături de pri-

etena noastră dragă, Daciana,
la marea durere pricinuită de
trecerea la cele veşnice a tată-



Cu regret ne despărţim

de vecinul nostru,
GHEORGHE TOTH,

lui iubit
IUSTIN PURZA.

consilier juridic. L-am cu-

Dumnezeu să-l ierte şi să-l

noscut drept un om cinstit,

odihnească în Împărăţia Sa.

drept, modest, loial şi ne în-

Sincere condoleanţe şi întreaga

tristează nespus trecerea lui în

noastră compasiune! Delia, De-

eternitate. Sincere condoleanţe

nisa, Dorin Plop. (4217)

familiei îndoliate! Fam. dr. ing.
Nicolae Cucu. (4219)



comemorări

Adriana şi Paul. (4219)

Cu durere în suﬂet am

aﬂat că a trecut în neﬁinţă un



Pios omagiu și since-

OM deosebit, un profesionist

re condoleanțe familiei îndolia-

de înaltă clasă,

te odată cu plecarea din această

IUSTIN PURZA.
Sincere condoleanţe îndure-

lume a distinsului
ec. IUSTIN PURZA,

ratei familii şi gândul creşti-

fost director la G.S.M.R.I.C

nesc de: „Dumnezeu să-l odih-

Oradea, un om de o aleasă

nească în pace!”. Negruţiu

omenie și profesionalism. Fam.

Constantin. (4220)

prof. Micovschi Silvia. (1514)



Şi la cei 9 ani de la decesul dragului meu soţ
LAZĂR BULEA,
trăiesc cu aceeaşi durere
în suﬂet. Când cel drag a plecat la cer a rămas o durere, pe
care nimic nu o poate vindeca.
Am învăţat să trăiesc fără el,
dar îl păstrez în suﬂet în ﬁecare zi. Dumnezeu să-l ierte! Soţia Ileana. (4210)



„Plecarea” ta în urmă
cu 3 ani, dragul meu soţ
OVIDIU DEMIAN,
m-a lăsat doar cu amintirile dragi, durere în suﬂet şi un
dor nemărginit, aşteptând acel
timp în care vom ﬁ din nou împreună. Până atunci candela recunoştinţei şi ﬂorile neuitării îţi
vor veghea somnul de veci. Recunoştinţă celor ce-i vor păstra
o clipă de aducere aminte. Parastasul va avea loc sâmbătă, 14
iulie, în Beiuş. Cu tine veşnic în
inimă şi în gând, soţia Rodica.
(4209)

Marți, pe DN 19, în afara
localității bihorene Târgușor, un
bărbat de 44 de ani, din Rupea,
județul Brașov, în timp ce conducea o autoutilitară cu care tracta
o semiremorcă, a accidentat un
bărbat de 68 de ani, din Săcueni,
care circula pe sensul opus, în
aceeași direcție de deplasare, pe
bicicletă și care nu s-a asigurat
la efectuarea unui viraj spre
dreapta, pentru a pătrunde pe
sensul de deplasare al conducătorului auto. În urma accidentului
rutier, biciclistul a suferit multiple
leziuni, pentru îngrijirea cărora
a fost internat în spital. Polițiștii
rutieri continuă cercetările pentru
stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor producerii
accidentului rutier. 

Prins cu permis
fals la frontieră
Poliţiştii de frontieră bihoreni au depistat un bărbat din
România care conducea un autoturism, în baza unui permis
de conducere moldovenesc fals.
Potrivit ITPF Oradea, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș
s-a prezentat, marţi, pentru efectuarea formalităţilor de frontieră,
cetăţeanul român Daniel N., în
vârstă de 37 de ani, cu domiciliul
în județul Arad, la volanul unui
autoturism marca Mercedes,
înmatriculat în România. La
controlul speciﬁc, bărbatului i
s-a solicitat să prezinte pe lângă
documentele de identitate şi
permisul de conducere. Acesta a
prezentat un permis de conducere
ce purta însemnele autorităților
din Moldova. Cu ocazia veriﬁcărilor speciﬁce, poliţiştii de frontieră au constatat că documentul
prezentat nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia
autentic, ﬁind fals, motiv pentru
care bărbatul a fost dus la sediul
instituției pentru cercetări. În
urma veriﬁcărilor efectuate, colegii noștri au constatat că persoana
în cauză nu are permis de conducere românesc sau moldovenesc.
Faţă de cele constatate, bărbatul a
declarat că a procurat permisul de
la o persoană a cărei identitate nu
o cunoaște, plătind suma de 1.000
de euro, pe teritoriul Republicii
Moldova. În cauză, poliţiştii de
frontieră au întocmit acte de
urmărire penală pentru săvârşirea
infracţiunilor de fals material în
înscrisuri oﬁciale, uz de fals și
conducere a unui autovehicul pe
drumurile publice fără a poseda
permis de conducere. 

