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ANAF:

Înregistrarea modiﬁcărilor
privind domiciliul ﬁscal
Ordinul
ANAF
nr.
3845/2015 este actul normativ care reglementează mai
multe proceduri valabile în
cazul înregistrării unui domiciliu ﬁscal.

Printre aceste proceduri se
numără cea de înregistrare/
modiﬁcare a domiciliului ﬁscal în cazul contribuabililor
supuşi înregistrării în registrul
comerţului. Această procedură
se aplică acelor contribuabili
care trebuie să se înregistreze
în registrul comerțului și care
au obligația înregistrării/modiﬁcării domiciliului ﬁscal la/
de la organul ﬁscal central. Cu
alte cuvinte, este vorba despre
persoanele care solicită înregistrarea domiciliului ﬁscal la
locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în
cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat sau la locul în care se aﬂă
majoritatea activelor, precum
și de cei care solicită modiﬁcarea domiciliului ﬁscal, inclusiv
în cazul în care se modiﬁcă
sediul social. Până la ﬁnalizarea procedurii de înregistrare
a domiciliului ﬁscal, competența de administrare a acelor
contribuabili care își schimbă
sediul social revine unităţii

ﬁscale centrale de la vechiul
domiciliu ﬁscal. Pentru a-și
înregistra domiciliul ﬁscal,
contribuabilii care au obligația
înregistrării în registrul comerțului vor depune la Fiscul
în a cărui rază teritorială urmează să ﬁe stabilit domiciliul
ﬁscal Formularul 050 „Cerere
de înregistrare a domiciliului ﬁscal al contribuabilului”,
dar și o serie de documente
doveditoare ale informațiilor
înscrise în acesta. În vederea

realizării transferului dosarului ﬁscal, cererea de înregistrare a domiciliului ﬁscal va ﬁ
transmisă, în maximum 3 zile
lucrătoare de la înregistrare,
prin scrisoare recomandată cu
conﬁrmare de primire, de către
unitatea ﬁscală unde este situat
noul sediu social către vechea
unitate ﬁscală, unde contribuabilul a avut înainte sediul social. Dosarul ﬁscal va ﬁ transmis
în cel mult 10 zile de la primirea cererii și va ﬁ însoțit de un

exemplar al certiﬁcatului de
atestare ﬁscală, dar și de ﬁșa
de evidență pe plătitor. Decizia
de înregistrare/modiﬁcare a
domiciliului ﬁscal va ﬁ emisă
în termen de maximum 2 zile
lucrătoare de la primirea dosarului ﬁscal. Începând cu data
de la care contribuabilului îi va
ﬁ comunicată această decizie,
unitatea ﬁscală centrală de la
noul domiciliu ﬁscal va administra contribuabilul.
 Doina A. NEAGOE

AFIR: Finanţări nerambursabile –

Retragerea cererilor și deciziilor depuse
Retragerea cererii de ﬁnanțare prin PNDR 2020
care a fost depusă on-line pe
portalul oﬁcial al Agenției
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.aﬁr.info) se
poate face la cerere de către
solicitant, indiferent de stadiul veriﬁcărilor procedurale în care se aﬂă proiectul,
până la momentul semnării
contractului de ﬁnanțare cu
AFIR.

Astfel, cei care doresc să retragă solicitarea de ﬁnanțare
vor completa un formular tip
- Formular de retragere a Cererii de Finanțare - pe care îl
vor depune la sediul Oﬁciului
Județean (pentru proiectele
care nu prevăd construcţii montaj) sau la sediul Centrului
Regional (pentru proiectele
care prevăd construcţii - montaj). Formularul va cuprinde
datele solicitantului, motivele
care stau la baza acestei cereri

Săptămâna 29.08.2016-02.09.2016
1. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL ALEŞD
31.08.2016 orele 08-15 loc. Aleşd: str. Lalelelor,
Piaţa Unirii, Teiului, Dâmboviţei, Florilor, Târgului, Şoimul: Bl. LS
loc. Hotar, Bulz - parţial, Negreni - parţial
orele 08-17 loc. Borod - parţial, Tileagd - parţial
2. CEM (mt + jt) ALEŞD - PL SĂCUENI
31.08.2016 orele 09-15 loc. Cubulcut, Târgușor
orele 09-17 loc. Valea lui Mihai: str. II. Rakoczi
Ferencz, Mihai Eminescu, Charles Darwin, Bocskai Istvan, Bartok Bela, Crișan, Salcamului
3. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL SALONTA
31.08.2016 orele 09-17 loc. Talpoş - parţial, Salonta: str. I.C. Brătianu, Szechenyi Istvan, József
Attila, 7 Iunie, Haiducilor, I. Cantacuzino, Sportului, Toldi Mikloş, Horea - parţial, Cloşca - parţial, Teodor Neș, Mihail Kogălniceanu, Gen.Traian

și va ﬁ semnat de către acesta
urmând a ﬁ ulterior înregistrat
la AFIR (OJFIR sau CRFIR
după caz).
Formularul de retragere a
cererii de ﬁnanţare poate ﬁ
descărcat de pe protalul AFIR
- www.aﬁr.info – secțiunea
Informații utile – Tipizate)
sau accesând următorul link:
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_informatii_utile_
tipizate. Formularul de retragere a Cererii de Finanțare se

Moșoiu, Ștefan cel Mare, Erkel Ferencz, Andrei
Mureșanu, Călugăreni, Lăcrămioarelor
loc. Tinca: str. Republicii, Ştefan Cel Mare, M.
Eminescu, Dumbravei, Someşului, Şcolii, Horea,
Zorilor, Târgului, Tudor Vladimirescu, Armatei
Române, Dumbravei, Avram Iancu, Mureşului,
Traian, Avram Iancu, Cloșca, Emanuil Gojdu,
Andrei Mureșanu, Ţulea Șerban, Mihai Viteazul,
Trandaﬁ rilor, Dorobanților, Gheorghe Lazăr, Pădurii, Vasile Alecsandri, I.L. Caragiale, Crișului,
Arany Janos, Prahovei, Victoriei
4. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL BEIUŞ
31.08.2016 orele 09-17 loc. Beiuş: str. Pandurilor,
Finişului, Tîrgul Mic, Plopilor, 1 Decembrie 1918,
Niculiţa Papp, Mizieşului, Viile De Peste Criş
orele 09-17 loc Finiş, Fiziş, Ioaniş, Holod, Roşia, Uileac de Beiuş
5. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL ORADEA
31.08.2016 orele 09-17 loc. Băile Felix - parțial,
Sânmartin - parțial, Oradea: str. Meiului, Vavilov,
Kiev, Zorelelor, Nufărului - parţial, Piaţa Unirii parţial, V. Alecsandri - parţial, J. Gutenberg, Ion
Buşitia, G. Bota, Arabilor, Coralilor, Aurora, Doctor Carol Davila, Cărăbuşului, Delﬁ nului, Margaretei, Digului, Năvodarilor, Pietrişului, Navigatorilor,

depune completat, înregistrat
și semnat, la secretariatele Oﬁciilor Județene sau ale Centrelor Regionale ale AFIR (după
caz), din județul/ regiunea în
care se propune implementarea
proiectului, de luni până joi, în
intervalul orar 8.30 – 17.00, iar
vineri - în intervalul orar 8.30
– 14.30. De precizat că solicitanţii vor putea cere o singură
dată retragerea proiectului înztr-o sesiune anuală continuă.
 Doina A. NEAGOE

Făcliei - parţial, Ep. Ioan Alexi, Cucului, Ep. Valerian Zaharia, Cardinal Alex. Todea, Ep. Efrem Beniamin, Poet Gh. Pituţ, Bunyitai Vincze, Ep. Petru
Hristofor, Armoniei, Italiană, Dâmboviţei, Louis
Pasteur - parţial, Mioriţei, G. Enescu, Constanţei, F.
Magellan, Oituz, E. Gârleanu, Depoului, Izvorului,
A. Bena, Herculane, Piaţa Nucetului - parţial, Ţiglarilor, Tăbăcarilor, Velenţa, Eforiei, Năsăudului,
Seleuşului, Căprioarei, Turzii, Șanțului - parțial,
Republicii - parțial, Dealul Mare, Albinelor, Livezilor, Clujului - parțial, I. Cantacuzino - parțial,
Izvorului
6. CEM (mt + jt) MUNICIPAL - PL RURAL
31.08.2016 orele 09-17 loc. Nojorid, Sâniob,
Chișirid, Oșorhei, Fughiu, Tășad, Stracoș, Ceica,
Ceișoara, Incești,
Biharia, Satu Nou, Sfârnaș, Lazăreni, Săldăbagiu de Munte: str. Dealul Mare, Albinelor
orele 09-10 loc. Ciuhoi, Fegernicul Nou, Fegernicul Vechi, Fegernicul Nou, Sârbi, Nădar, Sarcău,
Chioag, Almașu Mic, Burzuc
7. CEM (mt + jt) ŞTEI - PL ŞTEI
31.08.2016 orele 09-17 loc. Rieni, Băiţa Sat, Băiţa Plai, Nucet, Cucuceni, Lazuri de Beiuş, Cusuiuş,
Sudrigiu, Şuştiu, Urseşti, Briheni

S.C. NUTRIENTUL S.A.

angajează tractorist cu permis de conducere (rutierist) şi experienţă.
Salariu ﬁx + bonuri masă.
Informaţii la tel. 0727/20-09-35.

(750)

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ,
cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud Bihor,
organizează concurs/examen pentru ocuparea
funcției de:
* CHIMIST cu CIM pe perioadă determinată din
cadrul Laborator Calitatea Apei;
Concursul se va desfășura astfel:
Proba scrisă în data de 13.09.2016, ora 10.00:
- subiecte din tematica solicitată;
- rezolvarea problemelor de chimie cu exprimări diferite ale concentrației soluțiilor: procentuală, molară,
normală, echivalenți chimici, cristalohidrați.
- traducerea unui text tehnic si de limbaj comun nivel
mediu din limba engleză.
Proba practică în data de 16.09.2016, ora 10.00:
- o titrare după o procedură scrisă cu noțiuni teoretice
legate de proba executată.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
- studii superioare în domeniul chimie;
- cunoașterea limbii engleze, nivel mediu;
- operare PC nivel mediu pentru Word, Excel.
Concursul/examenul va avea loc la sediul ABA Crișuri, str. Ion Bogdan,nr. 35, localitatea Oradea.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere
de înscriere la concurs/examen, adeverință de la medicul
de familie, cazier judiciar, curriculum vitae, copie după
carte de identitate, copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copie după carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în
meserie.
Dosarele se depun până la data de 05.09.2016, la secretariatul unitații, strada Ion Bogdan, nr.35, Oradea.
Informații suplimentare la secretarul comisiei, telefon
0259/44-20-33 int. 217.
(779)

S.C. Nutrientul S.A.

angajează ŞOFER CAMION.

Cerinţe:
-permis categoria C+E,
-atestat transport marfă,
-card tahograf valid.
C.V.-urile se vor trimite pe adresa de
e-mail: dan.indries@nutrientul.ro sau numerele de telefon: 0727/20-09-23 şi 0752/20-0941.
(780)

S.C. MECANOR RUMANIA S.R.L.
ORADEA,

str. Petre Carp, nr. 21
ANGAJEAZĂ:
* inginer CNC.
Cerinţe: studii superioare inginerie, cunoştinţe de prelucrare prin frezare/aşchiere de
mare precizie; cunoştinţe de limba engleză;
experienţă în domeniu automotive reprezintă
avantaj, orientare spre client şi îmbunătăţire
continuă; spirit de iniţiativă, creativitate şi ﬂexibilitate; bune abilităţi de organizare, comunicare şi gestionare a timpului.
* inginer proces: studii tehnice superioare,
experienţă într-o companie de producţie automotive reprezintă avantaj; cunoaşterea modului de realizare a unui proces de producţie;
* reglor CNC: cunoştinţe desen tehnic; experienţă profesională pe centru de prelucrare;
* operatori de producţie: atenţie la detalii,
seriozitate şi implicare, atenţie distributivă şi
spirit de observare.
Se oferă: pachet salarial motivant, bonus lunar, tichete de masă, mediu de lucru modern.
Relaţii la tel. 0359/40-46-00.
(783)

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ
depuse şi achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între
orele 9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

