Primăria şi Consiliul Local urează tuturor celor care îşi serbează numele
de Florii, un călduros “La mulţi ani”!
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Deponeul trece în administrarea Consiliului Judeţean Timiş

Editorial
Dragi şăgeni,

A fost făcut un pas important spre închiderea gropii de
gunoi! Primăria a încheiat un
protocol prin care depozitul de
deşeuri a fost dat în administrarea Consiliului Judeţean
Timiş. „Este un transfer pe care
îl facem exclusiv pentru închiderea definitivă a gropii de gunoi. Odată îndeplinită această
procedură, Consiliul Judeţean
poate obţine autorizaţia de
construire”, explică primarul.
Investiţia face parte dintr-un
proiect mai amplu „Sistem
integrat de management al
deşeurilor în judeţul Timiş”,
care cuprinde închiderea gropilor de gunoi neconforme cu
standardele europene, concomitent cu înfiinţarea deponeului de la Ghizela.
Lucrarea va costa circa 5 milioane de euro şi este finanţată
în totalitate de la bugetul
judeţean, cu fonduri europene.

Ea a fost deja licitată şi s-a desemnat constructorul, urmând
ca după eliberarea autorizaţiei
de construcţie să se înceapă
lucrările de ecologizare.
„Consiliul Judeţean a făcut
toţi paşii legali şi are fondurile asigurate. Acum, tot ce ţine
de noi ca administraţie locală,
vom face cu celeritate, inclusiv avizele necesare, pentru că
cetăţenii vor închiderea cât mai
rapidă a acestei gropi care ne-a
blocat dezvoltarea şi ne-a adus
numai necazuri”, mai spune
primarul.
Investiţia prevede ca peste
stratul de moloz şi gunoi de
la suprafaţă să se întindă
geomembrană, pietriş şi un
strat de 50 cm de pământ fertil, apoi să fie instalate guri
de aerisire pentru eliberarea
biogazului. La final, groapa
va fi un deal peste care vor fi
plantaţi pomi, iarbă şi flori.

Publicarea listelor cu datornici, persoane
fizice şi juridice, a stârnit
multe discuţii în comună. Unii
cetăţeni s-au simţit oarecum
jigniţi, pentru că au considerat
că nu trebuiau publicaţi din
moment ce nu aveau datorii
mari. Vreau să vă spun că decizia s-a luat în urma discuţiei
în Consiliul Local, unde s-a
cerut publicarea integrală. Eu
nu am fost de acord, întrucât
datornicii sunt deja somaţi
de serviciul taxe şi impozite,
cu titlu executoriu, şi oricum
nu era necesară publicarea
micilor datornici. Dar, s-a
spus în Consiliu, poate pe
bună dreptate, că dacă sunt
publicaţi unii datornici, atunci
este corect să fie introduşi
toţi. În orice caz, eu mi-am
cerut scuze faţă de cetăţenii
care s-au simţit lezaţi. Ştiu
că le este greu, dar trebuie
să vină fiecare să plătească,
chiar şi în 2-3 tranşe, întrucât
penalităţile vor fi mai mari
decât ce au de plătit, iar Fiscul nu iartă pe nimeni, nici pe
cetăţeni, dar nici pe noi dacă
nu colectăm taxele. Mulţumesc
pentru înţelegere

Venus Oprea, primar
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Impozitul pe venitul agricol 2013
Începând din acest an, micii fermieri, care-şi lucrează
singuri pământul sau cresc
un anumit număr de animale,
au obligaţia declarării la fisc a
planului de culturi şi efectivelor
de animale pe care le deţin. Ei
vor plăti apoi taxe statului,
corespunzătoare normelor de
venit estimate.
Ordonanţa de Guvern nr.
8/2013 este cea care modifică
prevederile Codului Fiscal cu
privire la impozitarea veniturilor agricole. Aria de impozitare
a fost lărgită, fiind reglementate în acelaşi timp, situaţii
clare în care veniturile din
aceste activităţi nu se impo
ziteaza.
Cum se calculează
Impozitul pe venitul din
activităţi agricole va fi calculat de către Direcţia de Finanţe
Timişoara, prin aplicarea unei
cote de 16% la normele de venit, respectiv 5,5% pentru plata asigurărilor de sănătate. În
acest scop, a fost stabilit un tabel cu normele de venit stabi
lite pentru perioada impozabilă
din anul fiscal 2013 cuprinsă
între 1 februarie 2013 şi până
la sfârşitul anului fiscal (vezi
tabelul alăturat).
Cum se plăteşte
Termenul de declarare a animalelor şi înregistrarea planului de culturi la Direcţiile de
Finanţe de la Timişoara este
data de 25 mai. Acest termen
este valabil atât pentru agricultorii care îşi desfăşoară activitatea individual, cât şi pentru cei care sunt asociaţi. Plata
taxelor se va realiza în două
tranşe egale la 25 octombrie şi
15 decembrie.
Ce nu se impozitează
În vederea impozitării, statul

nu ia în calcul veniturile
obţinute de persoanele fizice
între anumite limite minime
(vezi tabelul din pagina 3). Spre
exemplu, pentru un agricultor
care cultivă o suprafaţă cu cereale mai mică de 2 ha, venitul
se consideră neimpozabil.
De asemenea, nu se iau în considerare veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate
din flora şi fauna sălbatică.
În cazul în care activitatea
agricolă începe să se desfăşoare
după 25 mai, declaraţia se

depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăşoare
activitatea. Din 2014, normele
de venit vor fi stabilite de către
Direcţiile Agricole Judeţene.
EXEMPLE DE CALCUL
Exemplul I: exploataţie de
10 ha de grâu şi porumb.
Primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează, pentru următoarele 8 ha se aplica
norma de venit de 449 lei/ha,
astfel: Venit anual impozabil =
8 ha x 449 lei/ha = 3.592 lei
Impozit = 3.592 lei x 16% =
574,72 lei

NORMA DE VENIT

Suprafaţa destinată
Norma
Produse
producţiei vegetale/
de venit
vegetale
cap de animal/familie
(lei)
de albine
Cereale
peste 2 ha
449
Plante oleaginoase
peste 2 ha
458
Cartof
peste 2 ha
3.488
Sfeclă de zahăr
peste 2 ha
697
Tutun
peste 1 ha
1.060
Hamei pe rod
peste 2 ha
1.483
Legume în câmp
peste 0,5 ha
4.001
Legume în spaţii protejate
peste 0,2 ha
8.033
Leguminoase pentru
peste 1,5 ha
801
boabe
Pomi pe rod
peste 1,5 ha
4.709
Vie pe rod
peste 0,5 ha
1.385
Flori şi plante ornamenpeste 0,3 ha
11.773
tale
Animale
Vaci şi bivoliţe
Ovine şi caprine
Porci pentru îngrăşat
Albine
Păsări de curte

peste 2 capete
10–50 de capete
peste 50 de capete
6–10 capete
peste 10 capete
50–100 de familii
peste 100 de familii
100–500 de capete
peste 500 de capete

453
23
65
56
177
70
98
3
2
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Se consideră venituri neimpozabile cele obţinute în limitele stabilite potrivit tabelului următor:
Produse vegetale
Suprafaţă
Cereale
până la 2 ha
Plante oleaginoase
până la 2 ha
Cartof
până la 2 ha
Sfecla de zahăr
până la 2 ha
Tutun
până la 1 ha
Hamei pe rod
până la 2 ha
Legume în câmp
până la 0,5 ha
Legume în spaţii protejate
până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe
până la 1,5 ha
Pomi pe rod
până la 1,5 ha
Vie pe rod
până la 0,5 ha
Flori şi plante ornamentale
până la 0,3, ha
Animale
Vaci şi bivoliţe
Ovine şi caprine
Porci pentru îngrăşat
Albine
Păsări de curte

Nr. de capete/
Nr. de familii de albine
până la 2
până la 10
până la 6
până la 50 de familii
până la 100

În aşteptarea bugetului local
Sfârşitul lunii martie şi
începutul de aprilie, a găsit
administraţia locală fără un
buget în baza căruia să îşi
poată desfăşura planurile de
investiţii pentru comună.
Întârzierea a dat peste cap tot
ce însemna proceduri care se
făceau de obicei înainte de
sosirea timpului prielnic pentru lucrări. „Ne-au fost transmise sumele de la Consiliul
Judeţean, iar acum aşteptăm
să vină şi cele de la Ministerul
de Finanţe. După ce vom finaliza proiectul de buget, el
va intra în dezbatere publică,
va fi afişat pe site-ul primăriei
şi în perioada 10-15 aprilie,
va fi aprobat de Consiliul Local”, spune primarul. „Consider că este foarte întârziat

şi din acest motiv conducerii
primăriei îi va fi foarte greu
ca până la sfârşitul anului
să reuşească să facă caietele
de sarcini şi licitaţiile pentru
lucrările cuprinse în planul
de investiţii, adică tocmai
procedurile care durează cel
mai mult”, mai spune el. Din
acest motiv, singura lucrare
mare care se desfăşoară este
construcţia bazei sportive,
începute anul trecut. Însă şi
aceasta a înaintat greu din
cauza vremii.
În ceea ce priveşte nivelul
bugetului, primarul spune că
este prevăzut să fie aproximativ acelaşi cu cel de anul trecut, asta în ciuda faptului că
taxele şi impozitele nu au fost
mărite.

Exemplu II: exploataţie de
vaci de 10 capete. Pentru
primele doua capete nu se
impozitează. Pentru restul de
8 capete se aplică norma de
venit de 453 lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil = 10 capete x 453 lei/cap = 4.530 lei
Impozit = 4.530 lei x 16% =
724,8 lei
Exemplu III (calcul pentru
sectorul animal): exploataţie
de ovine şi caprine 200 capete. Pentru primele 10 capete
animale nu se impozitează.
Pentru restul de 190 capete se
aplică norma de venit de 65
lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil =
190 capete x 65 lei/cap =
12.350 lei
Impozit = 12.350 lei x 16% =
1.976 lei

Majorări aplicate la
prima tranşă de taxe
şi impozite, începând
cu 1 aprilie

A expirat termenul până la
care
puteau
fi plătite ta
xele şi impo
zitele locale cu
bonificaţia de
10%!
Începând cu 1 aprilie 2013
se vor aplica majorări de 2%
pe lună pentru prima tranşă
ce trebuia plătită până la 31
martie, ne-a informat Maria
Radu, inspector în cadrul Serviciului Taxe şi Impozite. Pentru a doua rată, termenul de
plată fără majorări este data
de 30 septembrie.
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Măsuri pentru prevenirea incendiilor şi
siguranţa copiilor
• se salveze în caz de incendiu
sau alt pericol;
• să anunţe la 112 orice situaţie
care îi pune viaţa în pericol.

Serviciul Voluntari din cadrul
Primăriei Şag, împreună cu
ISU Banat, vă transmit câteva
recomandări pentru siguranţa
copiilor, pentru prevenirea incendiilor.
Învăţaţi copilul
• să nu se joace cu chibriturile, brichetele sau alte surse de
aprindere;

Reguli ce îi pot salva
viaţa:
• dacă este singur acasă, să
părăsească imediat locuinţa şi
să anunţe un vecin sau primul
adult despre izbucnirea incendiului;
• dacă nu poate părăsi locuinţa,
să telefoneze la pompieri sau la
112 şi să anunţe evenimentul
precizând adresa, precum şi
faptul că este blocat în casă,
după care să iasă la fereastră
şi să strige după ajutor;
• ATENŢIE! Nu trebuie să se
ascundă în dulap, sub pat sau
în alte locuri în care nu poate fi
văzut de persoanele care intră
în locuinţă;
• dacă i-au luat foc hainele,

trebuie să se lase pe sol şi să se
rostogolească până la stingerea
flăcărilor;
• atunci când în încăpere este
fum, trebuie să se deplaseze
aplecat sau târâş pentru a evita inhalarea acestuia.
Pentru siguranţa
copilului tău:
• păstraţi chibriturile, briche
tele şi alte surse de foc în locuri
în care nu are acces;
• înlăturaţi orice curiozitate
în legătură cu focul, explicân
du-i pericolul pe care acesta îl
reprezintă pentru viaţa lui;
• nu îl lăsaţi singur în casă cu
aragazul, mijloacele de încălzire
sau aparatele electrice aflate în
funcţiune;
• învăţaţi-l cum să utilizeze
sursele de aprindere şi să se
comporte în situaţii de pericol.
Nr. de urgenţă: 112

Scurt istoric al bisericilor din Şag
Biserica reprezintă un loc
important al comunităţii locale
şi joacă un rol principal şi în
comuna noastră. De multe ori
uităm care este istoria acestor clădiri, cu însemnătate
spirituală atât de mare, de
aceea în acest număr al ziarului vă propunem un scurt istoric al acestor lăcaşuri.
Biserica ortodoxă cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” din Şag a fost ridicată pe
locul vechii biserici din lemn
în 1776, în aceeaşi perioadă
când a fost construită prima
şcoală românească din localitate. Bătrânii satului relatau
despre preotul Gheorghe Rusu,
cel care a realizat construcţia
din piatră a bisericii. Biserica a
fost pictată în 1853. În curte se
regăsesc două cruci care amin-

Biserica penticostală Speranţa
funcţionează din anul 1984
şi a fost sfinţită în 2005, iar
biserica baptistă Maranata
funcţionează din anul 2000.

CĂSĂTORII
tesc de primii ctitori ai bisericii. Inscripţiile de pe ele sunt
în limba slavona şi nu au fost
descifrate.
Biserica romano-catolică a fost
ridicată în 1884 de către preotul Iuliu Mihalovits. Până în
1944 a avut peste 1.000 de
enoriaşi, dar aceştia au plecat, iar în momentul de faţă
numărul enoriaşilor a scăzut
foarte mult. În faţa bisericii
este ridicată o cruce din metal
cu piedestal din piatră.

Ţivlică Constantin cu
Bledea Maria
Manole Paul cu
Constantin Florina Adriana
Covaci Vasile cu
Mate Maria
Casă de piatră!

DECESE
Purece Floare
Dumnezeu să o odihnească
în pace!

