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Joi, 22 septembrie 2016

ANAF: Luni, termen la plata celei de-a doua tranșe

Scadenţă la impozitul
pe construcții
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)
reaminteşte contribuabililor
că data de 26 septembrie 2016
constituie termen de plată a
tranşei a doua de 50% din
impozitul pe construcţii.

Sunt obligate la plata impozitului pe construcţii: persoanele
juridice române, cu excepţia
instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane
juridice fără scop patrimonial,
potrivit legilor de organizare şi
funcţionare; persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui
sediu permanent în România;
persoanele juridice cu sediul
social în România înfiinţate
potrivit legislaţiei europene.
Construcţiile pentru care se
datorează impozit sunt cele
prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe. Impozitul pe

construcţii se calculează prin
aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie
a anului anterior, evidenţiată
contabil în soldul debitor al
conturilor
corespunzătoare
construcţiilor menţionate din
care se scade: valoarea clădirilor, pentru care se datorează
impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub
incidenţa acestor prevederi şi
valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi
tehnologice care, potrivit legii,
nu beneficiază de scutirea de
la plata impozitului pe clădiri;
valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere
la construcţii închiriate, luate
în administrare sau în folosinţă; valoarea construcţiilor şi a
lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează
să fie trecute, în conformitate

Primăria Municipiului Oradea
- Direcţia Patrimoniu Imobiliar,

cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr.1,
organizează licitaţie publică deschisă cu
oferta în plic pentru închirierea următoarelor spaţii cu altă destinaţie:
1. Spaţiu cu destinaţia de - BRUTĂRIE ȘI PATISERIE, situat în incinta
Cetăţii Oradea, Corp H, Piaţa Emanoil
Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
900 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,
documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
05.10.2016 ora 10:00, în prezenţa comisiei
şi a reprezentanţilor ofertanţilor;
2. Spaţiu cu destinaţia de - MAGAZIN
ANTICARIAT, situat în incinta Cetăţii
Oradea, Corp K, Piaţa Emanoil Gojdu,
nr. 39 - 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
900 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,
documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
05.10.2016 ora 11:00, în prezenţa comisiei
şi a reprezentanţilor ofertanţilor;

cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau
a unităţilor administrativ-teritoriale; valoarea construcţiilor
din subgrupa 1.2
„Construcţii agricole” din
Catalogul privind clasificarea
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; valoarea construcţiilor situate în
afara frontierei de stat a României, inclusiv cele situate
în zona contiguă a României
şi zona economică exclusivă a
României, astfel cum sunt delimitate prin lege; valoarea construcţiilor din domeniul public

3. Spaţiu cu destinaţia de - CAFENEA-COFETĂRIE, situat în incinta
Cetăţii Oradea, Corp K, Piaţa Emanoil
Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
900 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,
documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
05.10.2016 ora 12:00, în prezenţa comisiei
şi a reprezentanţilor ofertanţilor
4. Spaţiu cu destinaţia de - CAFENEA, situat în incinta Cetăţii Oradea,
Corp A, Piaţa Emanoil Gojdu, nr. 39 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
00
9 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,
documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
05.10.2016 ora 13:00, în prezenţa comisiei
şi a reprezentanţilor ofertanţilor
5. Spaţiu cu destinaţia de - CAFENEA
LITERARĂ, situat în incinta Cetăţii
Oradea, Corp L, Piaţa Emanoil Gojdu,
nr. 39 - 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
900 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,

al statului şi care fac parte din
baza materială de reprezentare
şi protocol, precum şi a celor
din domeniul public şi privat
al statului, închiriate sau date
în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de
Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului
de Stat”; valoarea construcţiilor deţinute de structurile
sportive, definite potrivit legii. Important! Cheltuiala cu
impozitul pe construcţii este
cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal.
n Doina A. NEAGOE

documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
05.10.2016 ora 14:00, în prezenţa comisiei şi a reprezentanţilor ofertanţilor
6. Spaţiu cu destinaţia de - CAFENEA
TURCEASCĂ ȘI CEAINĂRIE, situat
în incinta Cetăţii Oradea, Corp C, Piaţa
Emanoil Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
00
9 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,
documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
06.10.2016 ora 10:00, în prezenţa comisiei
şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
7. Spaţiu cu destinaţia de CRAMĂ-VINOTECĂ, situat în incinta
Cetăţii Oradea, Corp L, Piaţa Emanoil
Gojdu, nr. 39 - 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
900 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,
documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
06.10.2016 ora 11:00, în prezenţa comisiei
şi a reprezentanţilor ofertanţilor.

Săptămâna 26.09.2016-01.10.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
26.09.2016 orele 08-15 loc. Remeți - parțial, Pǎdurea
Neagrǎ, Şinteu - parțial, Aleşd: Cartier Şoimul: Bl. E1,
E2, E3, F1, Lalelelor, Piaţa Unirii, Dȃmboviţei, Florilor,
Târgului, Teiului, Mihai Viteazul
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL MARGHITA
26.09.2016 orele 09-15 loc. Dernişoara - parțial, Cuzap - parțial
3. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
26.09.2016 orele 09-15 loc. Şimian - parțial, Sǎlacea
- parțial
orele 09-17 loc. Târguşor
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
26.09.2016 orele 09-17 loc. Suncuiuş, Ioaniş, Dumbrăviţa de Codru, Uileac de Beiuş, Forău, Prisaca, Valanii de
Beiuş, Urviş, Borz, Holod, Vintere
5. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
26.09.2016 orele 09-15 loc. Roit - parţial
orele 09-17 loc. Talpoş - parţial, Salonta: str. Oradiei
- parţial, I.C.Brătianu, Szechenyi Istvan, Jozsef Attila,
7 Iunie, Haiducilor, I.C.Cantacuzino, Sportului, Miklos
Toldi, Horea - parţial, Cloşca - parţial, Teodor Neş, Mihail Kogălniceanu, Traian Moşoiu, Ştefan cel Mare, Erkel Ferencz, Andrei Mureşanu, Călugăreni, Lăcrămioarei
Tinca: str. Republicii, Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Dumbravei, Someşului, Şcolii, Horea, Zorilor,
Tȃrgului, Tudor Vladimirescu, Armatei Romȃne, Dumbravei, Avram Iancu, Mureşului, Traian, Avram Iancu,
Cloşca, Emanuil Gojdu, Andrei Mureşanu, Tulea Şerban,
Mihai Viteazul, Trandafirilor, Dorobanţilor, Gheorghe
Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, I.L.Caragiale, Crişului, Arany Janos, Prahovei, Victoriei
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
26.09.2016 orele 08-17 loc. Oradea: str. Rǎzboieni, Seleuşului, Timotei Cipariu, Cǎii Ferate, Grǎdinarilor, Calea Clujului - parțial, Ardealului, Cardinal Iuliu Hossu,
Eftimie Murgu, Erofte Grigore, Salcâmului, Cazaban,
Lǎpuşului, Iohann Gutenberg, Ioan Busiția, George Bota,
Arabilor, Coralilor, Aurora, Carol Davila, Cǎrǎbuşului,
Delfinului, Margaretei, Pietrişului, Navigatorilor, Digului, Fǎcliei - parțial
7. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
26.09.2016 orele 09-17 loc. Chişirid, Oşorhei - parțial,
Fughiu - parțial, Sâniob - parțial, Ceica - parțial
8. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
26.09.2016 orele 09-14 loc. Vaşcău
orele 09-15 loc. Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet, Lazuri de
Beiuş, Cusuiuş, Sudrigiu, Rieni, Cucuceni, Şuştiu, Urseşti, Briheni.

8. Spaţiu cu destinaţia de - RESTAURANT, situat în incinta Cetăţii Oradea,
Corp H, Piaţa Emanoil Gojdu, nr. 39 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
00
9 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,
documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
06.10.2016 ora 12:00, în prezenţa comisiei
şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
9. Spaţiu cu destinaţia de - RESTAURANT, situat în incinta Cetăţii Oradea,
Corp K, Piaţa Emanoil Gojdu, nr. 39 41, Oradea
Calendarul licitaţiei:
- în perioada 21.09.2016 - 05.10.2016 ora
00
9 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr. 7,
documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini
pus la dispoziţie de către organizatorul
procedurii;
- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de
06.10.2016 ora 13:00, în prezenţa comisiei
şi a reprezentanţilor ofertanţilor.
Instrucţiunile de organizare si desfăşurare a procedurii de licitaţie publică cu oferta in plic se pot descărca accesând site-ul www.oradea.ro, secţiunea
- Licitaţii.

