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PRIMĂRIA SASCHIZ INFORMEAZĂ !
PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AJUTOARE SOCIALE
PROGRAMUL pentru depunerea cererilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei, pentru actualizarea
dosarelor de ajutor social şi pentru alte informaţii privind asistenţa socială, este în zilele de MARŢI ŞI JOI ÎNTRE ORELE
9:00-13:00.











Actele necesare sunt următoarele:
Copii xerox după bulletin/carte de identitate
Copii exerox după certificatele de naştere ale copiilor
Copie după certificatul de căsătorie
Adeverinţă de la şcoală pentru copiii care frecventează cursurile
Certificat de handicap pentru copiii cu vârsta şcolară care nu frecventează şcoala
Adeverinţă de venituri
Cupoane de pensii, şomaj, alocaţii, etc.
Beneficiarii de ajutor social vor prezenta şi adeverinţa de la şomaj eliberată în luna februarie 2011
Două dosare plic

Menţionăm că, pentru a beneficia de alocaţie, venitul trebuie să fie până la 370 de lei pe membru de familie.
PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU ELIBERAREA ADEVERINŢELOR DE LA REGISTRUL AGRICOL
Programul cu publicul pentru eliberarea adeverinţelor de la Registrul Agricol este zilnic (de luni până vineri ) ÎNTRE
ORELE 8:00- 11:00
Vă rugăm să respectaţi programul!

Hotărâri adoptate de Consiliul Local Saschiz în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2010

Hotărârea nr. 44 din data de 28 decembrie 2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotărârea nr. 45 din data de 28 decembrie 2010 privind scoatarea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor mijloace fixe şi
obiecte de inventar

Hotărârea nr. 46 din data de 28 decembrie 2010 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit către societatea Progresul SilvicFiliala
Sibiu a clădirii şi a terenului în suprafaţă de 277 mp, situate în comuna Saschiz str. Principală nr. 159, înscris în CF nr. 5 top 615,616,
pentru realizarea unui „Punct de informare” al siturilor Natura 2000 SighişoaraTârnava Mare şi Podişul Hârtibaciului prin proiectul
ce urmează a fi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 4 „Implementarea sistemelor Adecvate de Management
pentru Protecţia Naturii”

Hotărârea nr. 47 din data de 28 decembrie 2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011

Hotărârea nr. 48 din data de 28 decembrie 2010 privind compensarea din chirie a lucrărilor de reparaţii executate de către chiriaş
la imobilul din satul Cloaşterf nr. 72

Hotărâri adoptate de Consiliul Local Saschiz în şedinţa extraordinară din ianuarie 2011


Hotărârea nr. 1 din data de 28 ianuarie 2011 privind susţinerea proiectului „Modernizarea sistemului de încălzire la Gimnaziul de
Stat „Ion Dacian” Saschiz, judeţul Mureş

@
Textele Hotărârilor sunt disponibile pe www.saschiz.ro
START LA CAESAR PENTRU SASCHIZ
În perioada imediat următoare se vor organiza consultări publice în comuna Saschiz, în cadrul proiectului CAESAR  proiect
privind realizarea lucrărilor de cadastru general, finalizarea stabilirii drepturilor de proprietate şi a înregistrării acestora în cartea
funciară.
Având în vedere că acest proiect este de importanţă majoră pentru toţi locuitorii comunei Saschiz, vă rugăm să participaţi în nr. cât mai
mare la consultările publice ce vor fi organizate. Datele şi orele acestor consultări vă vor fi communicate în timp util!

::2:: ANUNŢURI
ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR COMUNEI SASCHIZ!
Vă rugăm să urgentaţi plata taxei de salubrizare (gunoi menajer)
Înperioadaoctombriedecembrie2010întoatăcomunaSaschizsaudistribuittomberoanepentrucolectareagunoiuluimenajer.
În acest sens este necesară şi obligatorie încheierea contractelor de prestăriservicii cu firma de salubrizare, de către fiecare
familie.
Taxa a fost calculată pe membru de familie, respectiv 25 lei/ an/ membru, şi va fi încasată şi pe anul 2010.
Vă rugăm să vă prezentaţi la primărie pentru ridicarea contractelor de prestări –servicii salubrizare şi plata taxei, persoană
de contact insp. Burje Adrian.
contracte de arendă, contracte de vânzare –cumpărare,
contracte de închiriere sau concesiune, după caz, sau alte
documente care să ateste proprietatea sau dreptul de
În vederea completării Registrului Agricol, vă rugăm să vă folosinţă a terenului şi/sau a animalelor). În caz contrar ,
nu se vor mai putea elibera adeverinţe pentru întocmirea
identificati blocurile fizice care corepund parcelelor din
cererilor de plată pe suprafaţă (APIA) .
titlul de proprietate.
Precizăm că, începând din 2010, APIA acceptă numai
Completarea registrelor agricole trebuie finalizată înainte
extrasele din Registrul Agricol care identifica parcela intrde începerea campaniei APIA 2011. . Vă rugăm să
un anumit bloc fizic.
pregătiţi din timp actele necesare ( titlu de proprietate,

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND
REGISTRUL AGRICOL !!!

Modelul declaraţiei se ridică de la Primăria
Saschiz, compartimentul agricol.
Producătorii agricoli care doresc să înfiinţeze noi
exploataţii vor depune pe lângă declaraţia model şi
următoarele acte: plan de situaţie sau hărţi cadastrale
Temei legal: Hotărârea de Guvern nr. 49/2002 cu
împreună cu situaţia fondului funciar pe tarlale şi categorii
modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea
de folosinţă vizate de primar, acte justificative privind
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
proprietatea sau folosinţa terenurilor şi acte care dovedesc
Ordonanţei de urgenţă nr. 108/2001 cu modificările şi
forma juridică.
completările ulterioare, privind exploataţiile agricole
Producătorii agricoli care au înfiinţate exploataţii şi nu au
Sursa : circulară DADR Mureş
modificări privind suprafeţele exploatate vor depune
numai declaraţia model, iar exploataţiile care au înregistrat
Producătorii agricoli care deţin sau administrează
exploataţii agricole aflate pe raza administrativeteritorială în cursul anului 2010 modificări ale suprafeţelor din
a localităţii, sunt rugaţi ca, până la data de 1 martie 2011, exploatare vor depune şi actele doveditoare privind terenul
precum şi schiţele de amplasare sau hărţile cadastrale
să depună la Direcţia pentru Agricultură Mureş o
declaraţie pe proprie răspundere, înregistrată la primărie şi vizate de primar.
vizată de primar şi secretar.
PRODUCĂTORII AGRICOLI TREBUIE SĂ
DEPUNĂ DECLARAŢII LA DADR MUREŞ PÂNĂ
LA 1 MARTIE 2010

1. NOU!!!! Facturile Orange, Cosmote si Boom TV se pot
plăti deacum şi la Poşta din Saschiz!
2. Plăţi electronice – PAY POINT
Facturile la electricitate, telefonie fixă (Romtelecom) şi
mobilă (Vodafone) precum şi cele pentru Boom TV şi
Focus SAT pot fi achitate în Saschiz şi la magazinul din
centrul localităţii, deţinut de firma SC AgeroxM SRL
(administrator Mihai Angela ) . Pentru detalii şi plata
facturilor, trebuie să vă adresaţi angajaţilor unităţii.
3. Asigurări RCA maşini, case
Persoană de contact : BCR agent Costea Elisabeta(Bobi
poştă) Telefon : 0740.511.968
4. Campanie de sterilizare la câini şi pisici
Asociaţia Rifugio Di Villotta în colaborare cu D nul Franco
Tonno , împreună cu medicii veterinari de la S.C. Veterra

S.R.L organizează în această perioadă o campanie de
sterilizare(castrare) la câini şi pisici.
Programări şi relaţii la numerele de telefon: 0753056156 şi
0745797974.
Sterilizările sunt GRATIS!
5. Anunţ DADR Mureş: SC Romchar SRL cu sediul în
localitatea Sâncrăieni, judeţul Harghita, are în funcţiune o
unitate de producţie de biocărbune. Pentru aprovizionarea
cu materii prime, societatea doreşte să colaboreze cu
proprietari de terenuri agricole dispuşi să înfiinţeze plantaţii
cu specii de copaci cu creştere rapidă. Societatea de obligă
să ajute la înfiinţarea plantaţiei şi asigură asistenţă de
specialitate. Producătorii agricoli din comună care sunt
interesaţi de această oportunitate, pot obţine detalii la
DADR Mureş,
telefon 0265-266499 sau emal: agro@dadr-mures.ro

RENTA VIAGERĂ, LA APIA
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, începând cu data de 1 februarie 2011, a preluat
activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră agricolă.
În acest sens, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, rentierii se vor prezenta la centrele judeţene ale APIA
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::3:: ANUNŢURI
REZULTATELE CONCURSULUI “CEA MAI FRUMOS ÎMPODOBITĂ CASĂ DE SĂRBĂTORI”
Dragi consăteni,
Vă mulţumim pentru contribuţia la înfrumuseţarea comunei Saschiz în perioada sărbătorilor de iarnă.
Ne face plăcere să vă felicităm pentru înscrierea în concursul „Cea mai frumos împodobită casă” lansat de Primăria
comunei Saschiz şi să vă asigurăm că apreciem efortul depus!
Cu stimă,
Comisia de evaluare a concursului „Cea mai frumos împodobită casă de Crăciun”
Şoaita Ovidiu – primar
Schaaser Iohann- consilier local
Neagu Silvia – consilier local
Pălăşan Ioan – consilier local
Burje Dorian – consilier local
Mureşan Andrei – Saschiz, nr. 545
-Sechel Celita- Saschiz, nr. 554
-Sfarli Adrian – Saschiz, nr. 36
Boitoş Nicolae – Saschiz, nr. 466
Lungu Costică – Saschiz, nr. 32
Coman Irimie- Saschiz, nr. 129
-Micu Romul Saschiz, nr. 556
Dediu Mariana – Saschiz, nr. 441
-Grozea Cornel – Saschiz, nr. 419
Faghi Adrian – Cloaşterf, nr. 98
-Costea Dumitru- Saschiz, nr. 21
Fesan Ioan – Saschiz, nr. 202
Lascu Mărioara – Saschiz, nr. 561
Ganga Marinel- Saschiz, nr. 526
-Lingurar Nicolae- Saschiz, nr. 532
Mate Daniel- Saschiz, nr. 449
Baciu Nituţu Saschiz, nr. 18
Obreja Mihail- Saschiz, nr. 581
Ţirca Nicolae Saschiz, nr. 565
Petru Ovidiu- Saschiz, nr. 35
-Pop Dumitru – Saschiz, nr. 16
Rupa Marin- Saschiz, nr. 393
Chiş Eugen – Saschiz, nr. 14
Stoichiţescu Lidia Saschiz, nr. 157 -Rupa Petru- Saschiz, nr. 12
-Manole Gheorghe- Saschiz, nr. 587
Fiecare dintre câştigători va -Ganga Viorel – Saschiz, nr. 586 A
-Dida Viorel- Saschiz, nr. 583
primi câte un premiu în
Fănică Ganga – Saschiz, nr. 586 F
valoare de 50 de lei.
-Savu Laura Saschiz, nr. 604 B
-Rupa Claudiu - Saschiz, nr. 605 B
Menţiuni speciale
-Rupa Ioan – Saschiz, nr. 2
Marcu Ştefan – Saschiz, nr. 3
Sat Saschiz, comuna Saschiz
Chirilă Leonte Saschiz, nr. 23
-Coldea Iosif – Saschiz, nr. 182
-Ganga Nicolae – nr. 146
-Roth Zenica – Saschiz, nr. 197
-Bejan Petru-Saschiz, nr. 46
-Costea Dumitru – Saschiz, nr. 289
Făcăleţ Cornel –Saschiz, nr. 140
Hârşu Pavel – Saschiz, nr. 224
-Ganga Dorin – nr. 142
-Cristea Ilie – Saschiz, nr. 203
-Ganga Sebastian-Saschiz, nr. 133
-Boariu Valentin – Saschiz, nr. 228
-Savu Ioan-Saschiz, nr. 132
-Morariu Zaharie- Saschiz, nr. 260
-Stan Stelian-Saschiz, nr. 88
-Spornic Ioan - Saschiz, nr. 271
Ţirca Ioan Saschiz, nr. 90
-Popescu Ioan . Saschiz, nr. 340
-Ganga Dacian-Saschiz, nr. 113
Călugăr Constantin Dumitru 
-Nemeth Virgil-Saschiz, nr. 97
Saschiz, nr. 350
-Core Nicolae- Saschiz, nr. 112
-Birou Zoltan – Saschiz, nr. 333
-Kenstler Elisabeta – Saschiz, nr. 315 Avădanei NicolaeSaschiz, nr. 101
-Ganga Aurel – Saschiz nr. 107
-Pop Daniela – Saschiz, nr. 432
-Varga Florin –Saschiz, nr. 103
Mureşan Cosmin – Saschiz, nr. 313
-Varga Ion –Sashiz, nr. 105
-Rehner Andrei- Saschiz, nr. 436
Nemeş Letiţia Saschiz, nr. 55
-Nagy Adrian – Saschiz, nr. 306
Şoster Emil – Saschiz, nr. 52
-Mihai Gheorghe – Saschiz, nr. 454
-Gyorfi Marin – Saschiz, nr. 115
Făcăleţ Cristina – Saschiz, nr. 455
-Onea Petru- saschiz, nr. 123
Ţâru Ioan (bar) – Saschiz, nr. 150

CÂŞTIGĂTORI:

-Ganga Aurica- Saschiz, nr. 529
-Ganga Petru- Saschiz, nr. 591 C
Şindler Adrian – Saschiz, nr. 514
-Lorinczi Arpad – Saschiz, nr. 158.
Pleşia Ciprian – Saschiz, nr. 506
-Savui Ioan – Saschiz, nr. 497
Şindler Maria Saschiz, nr. 488
-Zikeli Andrei- Saschiz, nr. 530
-Cvajnevski Gabriel- Saschiz, nr. 533
-Ganga Stelian- Saschiz, nr. 482
-Târu Ioan- Saschiz, nr. 481
-Dan Gheorghe- Saschiz, nr. 468
-Macarov Cozma- Saschiz, nr. 461
-Ganga Roman- Saschiz, nr. 473
-Mate Moise- Saschiz, nr. 471
-Stan Sorin – Saschiz, nr. 468
-Dumitrescu Ovidiu- Saschiz, nr. 464
A
-Ganga Ioan – Saschiz, nr. 351
-Kovacs Gheorghe- Saschiz, nr. 356
-Burje Dorian- Saschiz, nr. 356
Şindler Nicolae Saschiz, nr. 407
-Ciulei Pavel – Saschiz, nr. 374
Cotârlă Emilian – Saschiz, nr. 375
-Istrate Aurora- Saschiz, nr. 396
-Stanciu Ovidiu- Saschiz, nr. 386
-Cristea Nicolae-Saschiz, nr. 390
Bărdaş Niculina Saschiz, nr. 383
-Oprea Ioan-Saschiz, nr. 379
-Lepinzan Marinel- Saschiz, nr. 404
Mihăilă CătălinSaschiz, nr. 306

Sat Cloaşterf, comuna Saschiz:
-Constantin Vasile Cloaşterf, nr. 4
Călugăr CălinCloaşterf, nr. 88
Barabaş AurelCloaşterf, nr. 92
Barabaş Aurel –Cloaşterf, nr. 14
Mate IrmaCloaşterf, nr. 66
Mihai Olimpiu Cloaşterf, nr. 63
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::4:: IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ÎN 2011
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism este de 15 lei.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea
activităţilor economice este de 20 lei.
Art. 1 IMPOZITUL PE CLĂDIRI pentru persoane fizice
Taxa/viza anuală pentru eliberarea autorizaţiei unităţilor care
se stabileşte în procent de 0,1 din valoarea impozabilă a clădirii
se încadrează în clasa 5530 (restaurante) şi 5540 (baruri) este de
cuprinsă în anexa 1 punct a care face parte integrantă din
100 lei.
prezenta hotărâre.
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este de 70
Pentru persoanele juridice impozitul pe clădiri este de 1,5%
lei.
din valoarea de inventar a clădirii existentă în evidenţele
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
contabile. Persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea în cadastrale, hărţi sau alte planuriexistente în primărie este de 28
ultimii 3 ani plătesc impozit în cota de 5% asupra valorii de
lei.
inventar din evidenţele contabile.
Taxa pentru închirierea terenurilor în vederea amenajării
Impozitul anual pe clădiri se plăteşte în două rate egale până teraselor provizorii este de 1,7 lei/mp.
la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, cu excepţia
Taxa pentru închirierea terenurilor din domeniul public al
impozitului anual de până la 50 de lei, inclusiv, acre se va plăti
comunei pentru comerţ cu ocazoa festivalului „Fiii Satului „ este
integral până la 31 martie.
de 5 lei/mp.
Se aplică persoanelor fizice o bonificaţie de 5% pentru plata
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări este
în anticipaţie a impozitului pe clădiri daca plata se face integral
de 7 lei/mp.
până la data de 31 martie 2011.
Taxa pentru închirierea terenurilor proprietate de stat sau a
Art. 2 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN se stabileşte pe unităţii administrativteritoriale, altele decât curţi, construcţii,
ha conform anexei 1 pct. b,c şi d, care fac parte integrantă din
situate în intravilanul sau extravilanul localităţii este de 1
prezenta hotărâre.
leu/mp.
Persoanele juridice care deţin în proprietate teren intravilan
Art. 5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR
înregistrat la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
construcţii, plătesc impozit calculat conform anexei 1 pct. c
În cazul unui afişaj situat în locul de desfăşurare a activităţii
numai dacă îndeplinesc cumulativ două condiţii, şi anume:
economice taxa este de 28 lei/mp sau fracţiune.

au prevăzut în statut ca obiect de activitate agricultura
În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj

au înregistrate în evidenţea contabilă venituri şi
pentru reclamă şi publicitate taxa este de 20 lei/mp sau fracţiune.
cheltuieli din agricultură
Art. 6 TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
În cazul în care nu îndeplinesc cele două condiţii, impozitul
Pentru eliberarea de adeverinţe, certificate prin care se atestă
se va stabili conform anexei 1 pct.b .
un fapt sau o situaţie, taxa este de 1 leu, cu excepţia acelor acte
Se aplică persoanelor fizice o bonificaţie de 5% pentru plata pentru care se plăteşte o taxă extrajudiciară mai mare.
în anticipaţie a impozitului pe teren dacă plata se face integral
Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, taxa este de
până la data de 31 martie 2011.
5 lei.
Art. 3 TAXE ASUPRA MIJLOACELOR DE
Pentru eliberarea certificatelor şi a biletelor de proprietate
TRANSPORT se calculează conform anexei 2 pct. a şi b, care
taxa este de:
fac parte integrantă din prezenta hotărâre

3 lei/cap pentru bovine şi cabaline sub 2 ani
Se aplică persoanelor fizice o bonificaţie de 5% pentru plata

5 lei/cap pentru bovine şi cabaline peste 2 ani
în anticipaţie a taxei dacă plata se face integral până la data de 31

1,5 lei/cap pentru ovine şi porcine sub 2 ani
martie 2011.

3 lei/cap pentru ovine şi porcine peste 2 ani
Taxa de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor este de
Art. 7 ALTE TAXE LOCALE
:
Taxa pentru comerţ ambulant stradal este de 15 lei/zi.

52 lei pentru autovehicule şi remorci cu masa totală până
Taxa pentru bunuri alimentare, băuturi alcoolice, preparate
la 3500 kg
din carne valorificate în târguri şi pieţe este de 15 lei/zi.

125 lei pentru autovehicule şi remorci cu masa totală
Taxa pentru bunuri nealimentare valorificate în târguri şi pieţe
peste 3500 kg
este de 1,5 lei/mp suprafaţa ocupată de tarabă.
Art. 4 TAXE PENTRU ELIBERAREA
Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare este de 40
CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
lei.
AUTORIZAŢIILOR
Taxa pentru deschiderea procedurii succesorale este de 25 lei.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
Taxa de drum pentru tractoare neînmatriculate este de 50 lei/an
chioşcuri sau tonete, situate pe domeniul public este de 4 lei/mp pentru U445 şi 100 lei/an pentru U650.
ocupat de construcţie.
Taxa pentru evaluarea în teren a pagubelor este de 20 lei.
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism este în
Taxa pentru copii xerox este de 0,3 lei/pagină.
funcţie de suprafaţa pentru care se solicită, astfel:
Taxa de peiaj pentru operatorii acre transportă masă lemnoasă

Până la 150 mp inclusiv – 2 lei
este de 5 lei/metru cub masă lemnoasă transportată.
Între 151-250 mp – 3 lei
Taxe pentru utilizarea nternetului :
Între 251-500 mp – 4 lei

Acces internet – 1 leu/oră
Între 501-750 mp – 50 lei

Copiere pagină – 0,3 lei
Între 751-1000 mp – 6 lei

Scanare pagină – 0, 5 lei
Peste 1000 mp – 6 lei plus 0,01 lei pentru fiecare mp

Tipărire pagină text – 0,5 lei
care depăşeşte 1000 mp
Mixt : 1 leu
Continuare în pagina 6...
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
pentru impozite şi taxe pe anul 2011
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::5:: ABCUL OBŢINERII FONDURILOR EUROPENE
GRANTURI PÂNĂ LA 10.000 EURO PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI
Sursa: www.finantare.ro
Guvernul a aprobat Ordonanţa pentru sprijinirea tinerilor întreprinzători, cu un buget de 10 milioane euro
calculat pentru întregul an.
Actul normativ prevede că tinerii întreprinzători în vârstă de până la 35 de ani vor beneficia de scutire de la plata
contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de patru salariaţi,
angajaţi pe durată nedeterminată, şi de o alocaţie financiară nerambursabilă reprezentând cel mult 30% din valoarea
proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 10.000 euro.
Pentru obţinerea de credite bancare destinate realizării producţiei pentru export şi investiţiilor pentru extinderea şi
dezvoltarea propriei activităţi vor fi acordate garanţii de stat de până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat,
dar nu mai mult de 80.000 euro, prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile
Mici şi Mijlocii.
Întreprinzătorii debutanţi vor fi scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile
registrului comerţului, cu ocazia constituirii microîntreprinderii.
Fonduri nerambursabile pentru „Prima împădurire a terenurilor agricole”
Sursa : www.apdrp.ro
ABCUL OBŢINERII FONDURILOR EUROPENE
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) derulează în perioada 01 februarie – 28 februa
rie 2011, cea de a doua sesiune de cereri de proiecte pentru Masura 221 - „Prima împădurire a terenurilor agricole”
.
Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili pentru sprijin prin această măsură:
• Deţinătorii privaţi de teren agricol, pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere şi executarea lucrărilor de
întreţinere pe o perioadă de 5 ani, precum şi o primă compensatorie pentru pierderea de venit prin împădurire, stabilită
pe an şi pe ha, pentru o perioadă de 15 ani;
• Autorităţi publice locale deţinătoare de teren agricol, numai pentru înfiinţarea plantaţiei. Dacă terenul agricol desti
nat împădurii este concensionat de o persoană fizică sau juridică, primele pentru întreţinerea plantaţiei şi cele compen
satorii, prevăzute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate.
Beneficiarii din categoria concesionarilor / arendaşilor sunt eligibili pentru toate formele de suport doar dacă
proprietarul / proprietarii terenului în cauză sunt de acord cu împădurirea şi cu obligaţiile ce decurg din aceasta. Aceste
obligaţii se referă la menţinerea arboretului creat pe o perioadă stabilită pe baza normelor tehnice în vigoare, care va fi
cel puţin egală cu vârsta exploatabilităţii prevăzută în normativele tehnice.
Tipurile de plăţi care pot fi acordate pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 221 sunt:
Zona
geografică

Câmpie
Deal
Munte

Plata compensatorie pentru
înfiintarea de
plantatii (euro/ hectar)

1130
1162
1092

Primele pentru întretinerea plantatiei
(euro/ ansi hectar)

Zone defavorizate
+ Natura 2000

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

1520
1328
1248

270
210
130

616
536
436

180
210
130

180
105
65

90
105
65

Primele compensatorii
pentru pierderea
de venit agricol
(euro/ an si hectar)
Fermieri Non fermieri

215

110

Ghidul Solicitantului se găseşte la adresa http://www.apdrp.ro/ , sau îl puteţi solicita la PAPI Saschiz.
!!!!! Măsuri ce se vor lansa în luna martie 2011
Pe site-ul www.apdrp.ro s-au publicat Ghidurile – variante consultative, ale Măsurilor 313 „Încurajarea
activităţilor turistice” şi 123 „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” din cadrul PNDR.
Conform calendarului orientativ al lansărilor de apeluri de proiecte, publicat pe www.madr.ro , aceste linii de
finanţare ar urma să fie lansate pe 1 martie 2011, cu termen de depunere 31 martie 2011.
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::6:: POVEŞTI SASCHIZENE
FERMIERI MAI INFORMAŢI ÎN TÂRNAVA
MARE

-

În data de 30 ianuarie 2011, în sala de şedinţe de la
Hotel Cavaler din Sighişoara, Fundaţia ADEPT Transilvania
a organizat prima întîlnire cu fermierii şi micii producători
din acest an.
Fundaţia ADEPT sprijină fermierii şi micii producători din
zonă de aproximativ 5 ani, sprijin care a fost accentuat şi în
cadrul proiectului: „Susţinerea micilor fermieri dintrun sit
Natura 2000 Sighişoara – Târnava Mare”, proiect finanţat din
fonduri norvegiene, întrun program de dezvoltare durabilă şi
creştere economică pentru România şi Bulgaria.
Întrunirea din 30 ianuarie a.c. a fost organizată cu
intenția declarată ca fermii să conștientizeze conceptul de
dezvoltare rurală, prin exemple de bună practică din zona
noastră și din împrejurimi.
La eveniment au participat peste 200 de invitați, care au
aflat:

-

-

Binefacerile asocierii și posibilități de colaborare
Exemple de bună practică – parteneriatul public –
privat
Oportunități de dezvoltare a zonei prin Axa IV –
LEADER, a Programului Național de Dezvoltare
Rurală (PNDR).

Întrunirea s-a finalizat printr-o Tombola, cu diverse
premii, utile în gospodărie, printre care amintim: mănuși,
cizme, bocanci, salopete, găleți, bidoane, ciment, telefoane
mobile, televizoare, etc. Acestea au fost posibile prin
bunăvoința sponsorilor: Norway Grants prin Innovation
Norway, Orange, Lafarge Hoghiz, cărora le mulțumim și pe
această cale.
Marele premiu al tombolei – o excursie de studiu de 3 zile în
Norvegia a fost câștigată de domnul Liviu Mosora din
Stejereni, com. Daneș.

modalități simple de completare a
registrului fermei
cum săși organizeze mai bine agenda de
lucru, consultînd calendarul măsurilor de
Agro-Mediu, GAEC, a al bunului gospodar
(calendar pe care președinții de asociație
chiar l-au primit de la organizatori);

La finele evenimentului, putem spune ca
participanții au plecat cu un pachet informațional
complet, întrucît li sau oferit informații la fața
locului, dar și pentru acasa sub forma unor
materiale scrise.
Printre prezentările de la întrunire, amintim:
- Înființarea unui microspațiu de procesare,
autorizat, în gospodăria proprie;
...Continuare din pagina 4
Foto color – 2 lei

Redactare pagină – 1 leu

Inscripţionare CD 5 lei
Expediere fax national – 1 leu

Expediere fax internaţional – 2 lei

Fotografie (9x13 cm, tip buletin – set 5 bucăţi) – 5 lei
Laminare (plastifiere) A 4 – 2 lei
Art. 8. CONTRAVENŢII PERSOANE FIZICE
Nedepunerea în termen de 30 de zile a declaraţiilor de
impunere cu privire la clădiri şi terenuri nou dobândite se
sancţionează cu amendă de 60 lei.
Nedepunerea declaraţiei de impunere în termenul
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prevăzut de lege se sancţionează cu amendă de 200 lei.
PERSOANE JURIDICE
Depunere peste termen a declaraţiei de impunere cu privire
la bunurile nou dobândite se sancţionează cu amendă de 300 lei.
Nedepunerea declaraţiei de impunere în termenul prevăzut de
lege, 31 ianuarie a anului fiscal, se sancţionează cu amendă de
960 lei.
Art. 9. Creanţele fiscale restante la data de 31.12.2010 mai
mici de 10 lei vor fi anulate.
Art. 10. Primarul comunei SASCHIZ va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.

Contact redactie:
florentina.calugar@ecomunitate.ro
charlie@saschiz.com
paul.blotor@ecomunitate.ro
biblioteca.saschiz@gmail.com
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