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Autorizarea unităţilor din domeniul hranei pentru animale

Precizări de la ANSVSA
Potrivit prevederilor legale, unitățile din domeniul
hranei pentru animalele
din ferme, indiferent că este
vorba de unități care produc hrana, o depozitează, o
transportă sau doar intermediază, își pot desfășura
activitatea numai după ce au
fost autorizate de Direcțiile
Sanitar-Veterinare județene.

Pentru obținerea autorizației,
reprezentantul legal al unității
trebuie să depună la DSVSA
următoarele documente: cerere de autorizare sanitarveterinară (modelul cererii
este în anexa 3 a Ordinului
ANSVSA); copie a certiﬁcatului unic de înregistrare a certiﬁcatului constatator emis de
oﬁciul registrului comerțului
pentru activitatea pentru care
cere autorizarea; schița unității
cu ﬂuxurile tehnologice, dacă
este cazul; copie a actului doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului
în care-și desfășoară activitatea - memoriu tehnic justiﬁcativ cu descrierea activității,
utilajelor, ustensilelor, a procedurii de lucru, capacității de
producție, depozitare, ambalare, după caz; lista cu personalul
de specialitate, având caliﬁcările necesare pentru fabricarea
hranei pentru animale, în cazul
unităților producătoare; dovada achitării în contul DSVSA

Potrivit Proiectului de modiﬁcare a Codului
ﬁscal, vor ﬁ două tipuri din punctul de vedere al
posibilităţii de utilizare: cu utilizare unic - cele
care se referă la o achiziţie speciﬁcă de bunuri/
servicii, pentru care se cunoaşte la momentul
emiterii locul livrării sau al prestării şi TVA
datorată, respectiv cu utilizare multiplă - altele
decât cele cu utilizare unică. Mai mult, se vor
face clariﬁcări în modul de taxare al transferului cupoanelor valorice, în predarea bunurilor
sau prestarea serviciilor în schimbul cuponului.
Modiﬁcările vizează, de asemenea, şi baza de
impozitare aferentă bunurilor sau serviciilor
pentru care s-a utilizat cuponul valoric.
 Doina A. NEAGOE
ASOCIAŢIA URBARIAŞILOR
DRĂGEŞTI
a tarifului de autorizare. Prin
excepție, în termen de 3 luni de
la intrarea în vigoare a Ordinului ANSVSA, unitățile care
desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale,
cele care comercializează hrană sau unitățile din domeniul
farmaceutic veterinar vor depune, odată cu documentația,
o notiﬁcare și o declarație pe
propria răspundere. În cazul
depunerii unei cereri și/sau a
unei documentații incomplete, solicitantul este informat
în termen de 5 zile lucrătoare
de la data înregistrării cererii

Campania de informare
privind ambrozia

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 62/2018, proprietarii de
terenuri sunt obligați să distrugă această buruiană până
la data de 5 iunie a ﬁecărui
an. La nivelul ﬁecărei unităţi
administrativ-teritoriale va ﬁ
centralizată situaţia terenurilor pe care se dezvoltă această
plantă şi va ﬁ întocmit un centralizator, până pe data de 25
mai din ﬁecare an, în legătură
cu terenurile pe care se dezvoltă această plantă. De asemenea, vor ﬁ luate măsuri de
informare a proprietarilor terenurilor respective să combată răspândirea acestei plante,
obligaţia ﬁind să o elimine de
pe terenuri până pe data de 5
iunie, în ﬁecare an, adică până
în momentul în care înﬂoreşte. Totodată, legea stabileşte
că vor ﬁ organizate echipe
mixte, care vor veriﬁca în teren dacă au fost implementate

În cazul cupoanelor
valorice
Propunerea de legislaţie vine ca urmare a
obligaţiei statelor membre UE de a implementa în legislaţia locală o Directivă din anul 2016.

MADR: Încă din acest an demarează

Legea nr. 62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia a fost adoptată pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetației adventive
invazive şi eliminarea ei în
cazul prezenţei pe terenurile
intravilane sau extravilane.

MFP. Clariﬁcarea
tratamentului TVA

aceste măsuri. În ceea ce priveşte sancţiunile, Ministerul
Agriculturii, Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății
vor realiza anual campanii de
informare și conștientizare
împreună cu partenerii locali,
stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de
extindere şi eradicarea acestei plante. Fiecare minister va
crea o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia
pe site-urile proprii până la
data de 30 octombrie 2018. O
ultimă precizare: campania de
informare, precum și stabilirea suprafețelor de teren infestate cu buruiana ambrozia vor
ﬁ realizate încă din anul 2018,
iar veriﬁcarea şi constatarea
nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri
infestate cu buruiana ambrozia
a dispoziţiilor din somație se
va realiza de către o comisie
mixtă, formată din specialişti
desemnaţi din cadrul Direcţiilor pentru agricultură judeţene, comisariatelor judeţene
ale Gărzii Naţionale de Mediu,
Direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice
locale pe a cărei rază teritorială
se face controlul.
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și documentației să completeze cu actele necesare. În termen de 25 de zile lucrătoare
de la depunerea documentației
complete, DSVSA va veriﬁca
documentația, elaborând referatul de evaluare. Autorizația
se emite în termen de maxim 5
zile lucrătoare de la data ﬁnalizării raportului.
Potrivit legii, unitățile care
doar intermediază procurarea
hranei pentru animale și care
nu dețin furaje sunt scutite de
efectuarea evaluării la fața locului, dar vor semna declarația
pe propria răspundere. Dacă

aceeași unitate desfășoară
activități de producție și de comercializare, are nevoie de o
singură autorizație sanitar-veterinară, care se va emite pentru activitățile desfășurate în
ﬁecare punct de lucru al unității
pentru care s-a depus dosarul.
De precizat că DSVSA județene
pot acorda o autorizație temporară atunci când se constată că
unitatea respectă parțial normele de igienă, autorizația deﬁnitivă ﬁind acordată după încă o
evaluare a unității, la o distanță
de 3 luni.
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Formularul 050

Schimbarea
domiciliului ﬁscal
Schimbarea domiciliului
ﬁscal se face cu ajutorul Formularului 050 – Cerere de
înregistrare a domiciliului
ﬁscal al contribuabilului sau
a Formularului 080 – Declaraţia de modiﬁcare a domiciliului ﬁscal care se completează de asocierile şi alte
entităţi fără personalitate
juridică.
Cererea se depune în cazul în care domiciliul ﬁscal
este diferit de domiciliul sau
sediul social, ori în cazul în
care contribuabilul îşi schimbă
domiciliul ﬁscal declarat anterior. Pentru persoanele ﬁzice
cererea de înregistrare a domiciliului ﬁscal va ﬁ însoţită de
următoarele documente: copie
de pe actul care face dovada
titlului în temeiul căruia, potrivit legii, persoana deţine
spaţiul destinat domiciliului
ﬁscal (calitatea de proprietar,
chiriaş, uzufructuar şi altele

asemenea); copie de pe actul
de identitate în care a fost înscrisă, potrivit legii speciale,
menţiunea de stabilire a domiciliului şi a reşedinţei la care se
solicită înregistrarea domiciliului ﬁscal. Pentru persoanele
juridice cererea de înregistrare
a domiciliului ﬁscal va ﬁ însoţită de copii de pe actele care
fac dovada deţinerii legale a
spaţiului pentru domiciliul ﬁscal. Copiile vor ﬁ însoţite de
documentele originale pentru
certiﬁcare. În cazul în care
contribuabilul îşi schimbă domiciliul ﬁscal declarat anterior,
Formularul 050 se depune la
Fiscul în a cărui rază teritorială se aﬂă noul domiciliu ﬁscal.
În ceea ce priveşte Formularul
080 – Declaraţia de modiﬁcare a domiciliului ﬁscal, acesta
se completează de asocierile şi
alte entităţi fără personalitate
juridică.
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iniţiază procedura privind atribuirea lucrării de curăţat păşune.
Tel. 0753/04-61-15.

(667)

PAROHIA REFORMATĂ
SÂNNICOLAU DE MUNTE
reprez. prin Árus Csongor László anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: ”Construire pensiune agroturistică
4 camere şi alimentaţie publică” propus a ﬁ
amplasat în com. Săcueni, sat. Sânnicolau de
Munte, nr. cad. 513, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul propus pot
ﬁ consultate la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bihor, mun. Oradea, Bdul Dacia, nr. 25/A, şi la sediul titularului în
com. Săcueni, sat. Sânnicolau de Munte, nr.
33, jud. Bihor, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 şi vineri între orele 9.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului Bihor.
(666)

S.C. FESTA PAN S.R.L.
cu sediul în Aleşd, cartierul Șoimul, bl.
H3, Jud. Bihor angajează

1 brutar cod cor 751201.
Selecția se va face pe baza C.V.-urilor depuse până la 25.09.2018.
(668)

Anunţ public – Decizia etapei de
încadrare pentru „PUZ – CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE”, titular
BTC CRYPTOTECH S.R.L.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă
publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004: PUZ – CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE, în localitatea Ştei, str. A. Mureşanu, nr. CF 50867, 50485,
50636, 50635, 50634, judeţul Bihor, titular S.C.
BTC CRYPTOTECH S.R.L., sediul/domiciliul în
localitatea Sântandrei, str. Brutăriei, nr. 521H, jud.
Bihor, nu necesită evaluare de mediu urmând ca
planul a ﬁ supus procedurii de adoptare fără aviz
de mediu.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se pot
transmite în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel.
0259/44-45-90, e-mail: ofﬁce@apmbh.anpm.ro
(mailto:ofﬁce@apmbh.anpm.ro) în zilele de lunivineri, între orele 9.00-14.00, în termen de 10 zile
calendaristice de la data apariţiei anunţului. (665)

