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I N F O RM A Ț I A

Publicație locală a orașului INEU

-Acum, la început de an 
2017, privind în urmă, 
cum ați descrie anul ce a 
trecut, 2016, din punct de 
vedere administrativ?

-A fost un an în care orașul 
Ineu a progresat, un an pe 
parcursul căruia s-a conti-
nuat implementarea obiec-
tivelor cuprinse în strategia 
de dezvoltare locala apro-
bată pentru perioada 2014-
2020, strategie  care a fost 
elaborată ţinându-se cont 
de  opţiunile exprimate de 
către cetăţenii orașului și ra-
portată la resursele bugetare 
anuale medii ale orașului. 

Pe parcursul anului 2016, 
la fel ca în � ecare an de 
când am fost ales primar, 
am făcut tot ce mi-a stat  în 
putință pentru a remodela și 
pentru a imbunătăți aspec-
tul orașului, pentru a asigu-
ra cât mai bune condiții de 
urbanism ineuanilor, prin 
inițierea unor noi proiecte 
care să aducă plus valoare și 
să asigure progres.

Am încercat să implemen-
tăm proiecte de investiții 
utile pentru dezvoltarea  
orașului, ținând cont de 
necesitățile și prioritățile 
Ineului și a localității Mo-
crea.

De asemenea, este impor-
tant de precizat că toate 
investițiile derulate în ca-
drul programului adminis-
trativ de dezvoltare au avut 

la bază o prognoză realistă 
a resurselor � nanciare avu-
te la dispoziţie prin bugetul 
local, dar și prin atragerea 
de resurse � nanciare supli-
mentare, necesare punerii 
în practică a unor proiecte 
viabile și utile pentru asigu-
rarea progresului orașului. 
Întregul act administrativ 
s-a desfășurat prin cântări-
rea cu chibzuinţă a banilor 
avuţi la dispoziţie, fără a 
face excese la capitolul chel-
tuieli, relizându-se și o pri-
oritizare a investiţiilor, prin 
luarea în calcul a asigurării 
resurselor � nanciare pentru 
acoperirea necesităţilor tu-
ruror activităților avute în 
vedere, de la investiţiile în 
infrastructură, până la cele 
de susţinere a activităţilor 
culturale, sportive etc. 

Cu alte cuvinte și anul 
precedent, alături de dom-
nul viceprimar Alb Ionel, 
Consiliul Local și aparatul 
administrativ al Primăriei, 
s-a reușit continuarea pro-
gramului de modernizare al 
orașului de așa  manieră în-
cât sa avem o evoluție  dina-
mică, cu perspective pentru 
viitor.

-Cum s-ar prezenta o scur-
tă dare de seamă a ceea ce 
s-a realizat pentru oraș în 
decursul anului 2016?

-Vă dați seama că nu pot 
expune în câteva rânduri 
tot ceea ce s-a întreprins din 
punct de vedere administra-
tiv în decursul anului 2016. 
Pot însă face o scurtă ex-
punere a principalelor pro-
iecte implementate în oraș, 
menționând că am avut 
structurat bugetul local de 
așa manieră încât să asigu-
răm sustenabilitate tuturor 
activităților și investițiilor 
derulate pe parcursul anu-
lui precedent. Ca un scurt 
bilanț al anului 2016 aș pu-
tea aminti:

- s-au efectuat lucrări de 
introducere și extindere a 
rețelelelor de canalizare în  
Mocrea și Ineu, s-au  intro-
dus rețelele de apă în Ineu, 
pe Calea Traian, pe strada 
Decebal , pe strada Bistrița 
și în tot Cartierul Traian 
etc

- s-au asfaltat noi străzi 
și drumuri din Ineu și Mo-
crea,  s-a continuat asfalta-
rea Drumului Tămandu-
lui, precum și a Drumului 
Viilor, doar de când am fost 
ales primar, � ind asfaltați 
peste 27 km se drumuri 

- s-au pietruit străzi la 
Mocrea, ocazie cu care 
s-au refăcut și podețele de 
peste șanțuri, care erau 
vechi și colmatate 

- s-au realizat acostamen-
te le străzile deja asfaltate

- s-au făcut lucrări interi-
oare la clădirea fostei gar-
nizoane care au cuprins 
inclusiv schimbarea rețelei 
electrice, a sistemului de 
încălzire, a conductelor de 
canalizare etc

- s-a renovat în totalitate 
Fântâna cu apă acră de la 
Mocrea,a fost realizată o 
instalație de iluminare a 
acesteia pe timp de noapte 
, precum și alei pavate

- s-a modernizat casa de 
cultură prin instalarea de 
noi scaune conforme cu re-
glementările actuale ISU, 
schimbare pardoseală etc

- s-au amenajat spațiile 
verzi de la blocuri

- s-au luat măsurile ne-
cesare pentru consolida-
re Cetății Ineului, pentru 
consolidarea structurii și 
stoparea degradării, ur-
mând continuăm demer-
surile pentru accesarea 
unui proiect major de rea-
bilitare a acesteia în vede-
rea includerii ei în circui-
tul turistic

Un an 2016 pozitiv pentru orașul Ineu
Interviu cu primarul Călin Abrudan
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Cronica anului 2016!
Lucrări la rețelele de apă și ca-

nalizare în Ineu și Mocrea

Primar 

Călin Abrudan

Asfaltarea de străzi și drumuri 
în Ineu și Mocrea
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Atragem atenția că la nivelul 
orașului, gradul de colectare al impo-
zitelor și taxelor locale este destul de 
mic. Acest fapt denotă că o parte din-
tre cetățeni nu și-au achitat taxele și 
impozitele locale. Acestor restanțieri 
le aducem la cunoștință faptul că tre-
buie să-și achite taxele și impozitele, 
legislația în vigoare � ind imperativă 
în acest sens. Curtea de conturi, la 
toate controalele pe care le efectu-
ează, somează primăriile să pună în 
aplicare procedurile de executare si-
lită pentru recuperarea restanțelor la 
taxele și impozitele locale. 

Vă mai aducem la cunoștință încă 
un aspect, respectiv faptul că sume-
le pe care orașul le primește de la 
Finanțe sub formă de sume defalcate 
sunt direct proporționale cu gradul 
de colectare a taxelor și impozitelor 
locale. Ce înseamnă acest lucru? Cu 

cât gradul de colectare a taxelor și 
impozitelor locale este mai mare, cu 
atât orașul primește bani mai mulți 
de la Ministerul Finanțelor, bani care 
pot �  folosiți la investiții în oraș. Dacă 
cetățenii nu achită la timp taxele și 
impozitele locale, atunci și sumele de 
bani primite de oraș sunt mai mici, 
adică există mai puțini bani pentru 
a se face lucrări de modernizare al 
orașului.

V-am prezentat toate acestea pentru 
a înțelege faptul că toți cei care aveți 
restanțe la plata taxelor și impozitelor 
locale, trebuie să veniți și să achitați 
sumele datorate. 

Recomandăm celor care au debite să 
vină și să-și plătească obligațiile � s-
cale, mai ales că asupra sumelor da-
torate se percep, conformlegislației în 
vigoare, penalități de întârziere.

Primăria Ineu

Biroul taxe și impozite vă atrage atenția Facilități fiscale
Persoanele cu încadrare în grad de 

handicap grav și accetuat bene� ciază 
de următoarele scutiri privind taxele 
și impozitele: pe clădiri și teren afe-
rent clădirilor, impozit pe autoturism, 
conform Noul Cod � scal- Legea 227/ 
2015.

-clădirea folosită ca domiciliu a� a-
tă în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat și a persoanelor încadrate 
în gradul I de invaliditate, respectiv 
a reprezentanţilor legali ai minorilor 
cu handicap grav sau accentuat și ai 
minorilor încadraţi în gradul I de in-
validitate;

-terenul aferent clădirii de domici-
liu, a� at în proprietatea sau copro-
prietatea persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat și a persoanelor 
încadrate în gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentanţilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau ac-
centuat și ai minorilor încadraţi în 
gradul I de invaliditate;

-mijloacele de transport a� ate în 

proprietatea sau coproprietatea per-
soanelor cu handicap grav sau accen-
tuat, cele pentru transportul persoa-
nelor cu handicap sau invaliditate, 
a� ate în proprietatea sau coproprie-
tatea reprezentanţilor legali ai mino-
rilor cu handicap grav sau accentuat 
și ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate, pentru un singur mijloc 
de transport, la alegerea contribuabi-
lului;

Sunt scutiţi de la plata impozitului 
pe venit următorii contribuabili:

persoanele � zice cu handicap grav 
sau accentuat, pentru veniturile rea-
lizate din:

- activităţi independente, realizate 
în mod individual și/sau într-o formă 
de asociere;

- salarii și asimilate salariilor;
- pensii;
- activităţi agricole, silvicultură și 

piscicultură, realizate în mod indivi-
dual și/sau într-o formă de asociere 
fără personalitate juridică.

Primăria Ineu

Orice persoană care dobândeşte, 
construieşte sau  înstrăinează, după 
caz, clădire, teren, mijloc de trans-
port,  are obligaţia de a depune o 
declaraţie � scală la Serviciul de im-
pozite şi taxe al Primăriei,  în termen 
de 30 de zile de la data dobândirii, 
înstrăinării sau construirii. Con-
tribuabilii care se a� ă în oricare din 

aceste situaţii şi au dobândit clădiri, 
terenuri, mijloc de transport în cur-
sul anului, sunt rugaţi să depună la 
Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie 
� scală, împreună cu copia actului 
de proprietate (contract de vânzare-
cumpărare, donaţie, succesiune etc) 
şi a actului de identitate.

Primăria Ineu

În atenția cetățenilor!

Compartimentul Urbanism Atenționează!
Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare 

sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actu-
alizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei pentru 
reglementarea situațiilor existente.
Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de lo-

cuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, pentru 
recepționarea construcțiilor.

Primăria Ineu

De la 1 ianuarie 2017  au intrat în 
vigoare reglementările legislative 
prevăzute în art. I punct 6 din OG 
31/2013 pentru completarea și mo-
di� carea OG 196/2005 privind Fon-
dul de Mediu,  aprobată prin Legea 
nr. 384/2013.

În conformitate cu aceste regle-
mentări legislative, la nivelul între-
gii țări se introduce obligativita-
tea colectării unei taxe de mediu în 
valoare de 80 lei/ t gunoi colectat+ 
TVA din 1 ianuarie 2017( 120 lei/t 
gunoi colectat+ TVA din 1 ianuarie 

2018) - deșeu inert și nepericulos.
Această taxă cu aplicabilitate de la 

1 ianuarie 2017, se traduce printr-o 
creștere a taxei de salubritate plătită 
de către cetățeni cu un anumit pro-
cent, diferențiat pe � ecare unitate 
administrativ teritorilă.

La Ineu și Mocrea, creșterea de cost 
este subvenționată de Primărie, ast-
fel încât prețulplătit de ineuani pen-
tru salubritate este același, în valoa-
re de 60 lei / an.

Primăria Ineu

Conform legislației naționale, din 1 ianuarie 
au apărut noi reglementări privind salubritatea

gunoi colectat+ TVA din 1 ianuarie 

** 25 februarie. ONG-urile și soci-
etăţile agricole trebuie să-și declare 
pro� tul pe 2016 și să plătească impo-
zitul aferent acestui câștig (în cazul în 
care nu bene� ciază de scutiri).

** 25 martie. Plătitorii de impozit pe 
pro� t trebuie să-și declare și să plă-
tească acest impozit pe anul 2016. Tot 
până în această zi trebuie plătite con-
tribuţiile la asigurările sociale de să-
nătate (CASS) aferente trimestrului 
I. Atenţie, CASS se plătesc și pentru 
veniturile realizate din chirii sau in-
vestiţii (dobânzi bancare, dividende, 
câștiguri bursiere etc.).

** 31 martie. Proprietarii care do-
resc să bene� cieze de reduceri trebu-
ie să-și plătească taxele locale pe clă-
diri, terenuri și autovehicule, inclusiv 
impozitul pe terenul situat sub locu-
inţă.

** 3 mai. Instituţiile publice și ONG-
urile trebuie să depună bilanţurile pe 
anul 2016.

** 25 mai. Persoanele � zice care au 
realizat venituri din activităţi inde-
pendente, din chirii sau din activităţi 
agricole trebuie să-și declare aceste 
venituri pe 2016 (Formular 221). Tot 

la această dată trebuie declarată des-
tinaţia sumei reprezentând până la 
2% din impozitul anual. 

** 30 mai. Societăţile comerciale 
private sau de stat trebuie să-și depu-
nă bilanţurile pe 2016.

** 25 iunie. Trebuie plătite CASS 
aferente trimestrului II.

** 25 iulie. Persoanele � zice care își 
închiriază locuinţa personală în scop 
turistic trebuie să plătească o primă 
rată de 50% din impozitul aferent 
acestui tip de venit.

** 26 septembrie. A doua rată la 
„taxa pe stâlp“. Tot până în această zi 
trebuie plătite CASS aferente trimes-
trului III.

** 25 octombrie. Agricultorii plă-
tesc anticipat 50% din impozitul pe 
venitul din activităţile agricole (pri-
ma rată).

** 25 noiembrie. A doua rată (50%) 
la impozitul ce trebuie plătit de per-
soanele � zice care își închiriază locu-
inţa personală în scop turistic.

** 15 decembrie. A doua rată (50%) 
la impozitul agricol.

** 21 decembrie. Trebuie plătite 
CASS aferente trimestrului IV.

Calendarul obligațiilor fi scale pentru 2017

Pe scurt, reperele � scale ale anului 
2017 sunt următoarele:

Nivelul standard de TVA este de 19%, 
începând cu luna ianuarie 2017.

Creșterea plafonului de 100.000 de 
euro la 500.000 de euro pentru venitu-
rile unei societăți comerciale pentru a 
se cali� ca ca micro-întreprindere.

Conform noilor reglementări, impo-
zitul pe venit pentru microîntreprin-
deri va �  de 1% pentru companiile cu 
unul sau mai mulți angajați și 3% pen-
tru cele cu niciun angajat.

Companiile active exclusiv în cerce-
tare, dezvoltare și inovare (C&D&I) 
sunt scutite de impozit pe pro� t pentru 
primii 10 ani de activitate, cu respec-
tarea reglementărilor din domeniul 
ajutorului de stat. Ca o măsură tran-
zitorie, companiile cu pro� l C&D&I, 
în� ințate înainte de adoptarea aces-

tei legislații, sunt scutite de impozit pe 
pro� t pentru perioada 6 ianuarie 2017 
– 06 ianuarie 2027.

Începând cu luna februarie 2017, ser-
vicilei medicale plătite de angajați pot 
� , de asemenea, deduse din venitul 
impozabil în cuantum de până la 400 
de euro, împreună cu asigurarea vo-
luntară de sănătate.

Eliminarea plafonului de cinci salarii 
medii brute pentru plata contribuțiilor 
la pensiile de stat și la asigurările obli-
gatorii de sănătate de către angajați și 
angajatori începând cu luna februarie 
2017.

Pentru tranzacțiile imobiliare efectu-
ate de persoane � zice, s-a introdus o 
facilitate � scală, astfel, taxa de 3% se va 
aplica după deducerea unui cuantum 
de 450.000 lei (100.000 euro).

Câteva repere fi scale pentru anul 2017
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În conformitate cu legislaţia speci� că se 
organizează întocmirea şi ţinerea la zi a date-
lor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru 
perioada 2015-2019. 

  Această activitate se realizează de autorităţile 
administraţiei publice locale şi are drept scop 
asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la 
starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna uti-
lizare a resurselor locale. 

 Înscrierea datelor în Registrul agricol se face 
pe baza declaraţiilor date sub semnătura pro-
prie a capului de gospodărie sau, în lipsa aces-
tuia, a unui membru major al gospodăriei.

Înscrierea în registrul agricol a datelor pri-
vind clădirile şi terenurile, a titularului drep-
tului de proprietate asupra acestora, precum 
şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot 
face numai pe bază de documente anexate la 
declaraţia făcută sub semnătura proprie

Pentru efectuarea unei declaraţii complete 
care să conţină datele conform formularului 
Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra 
dumneavoastră documente şi să � ţi în măsură 
a furniza date, după caz, privind: 

- cartea de identitate/buletinul de identitate, 
sau certi� catele de stare civilă, după caz, pen-
tru toate persoanele ce compun gospodăria; 

- documente şi informaţii privind terenurile 
deţinute în proprietate, identi� cate pe par-
cele, tarlale, intravilan, extravilan, număr 
cadastral, număr carte funciară, vecinătăţi , 
categoria de folosinţă, nr. bloc � zic şi titularul 
dreptului de proprietate; 

- informaţii privind: suprafaţa arabilă 
cultivată pe raza localităţii(din terenul pro-
prietate, arendat, cote-părţi, etc);

- numărul de pomi fructiferi – în livezi şi 
răzleţi - pe specii şi soiuri; - documente şi/
sau informaţii privind animalele domestice 
deţinute la începutul anului,pe specii, grupe 
de vârstă şi sex; 

 - documente şi/sau informaţii pri-
vind construcţiile deţinute pe raza 
localităţii(suprafaţa, materialele din care sunt 
construiţi pereţii, anul dării în folosinţă);

 - Informaţii privind producţia vegetală şi 
animală obţinută.

În cazul în care nu există documente, înreg-
istrarea în registrul agricol a datelor privind 
clădirile şi terenurile, a titularului dreptului 
de proprietate asupra acestora, precum şi 
schimbarea categoriei de folosinţă se pot face 
pe baza declaraţiei date sub semnătura pro-
prie de capul gospodăriei sau, în lipsa aces-
tuia, de un alt membru major al gospodăriei, 
sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot 
�  date, potrivit opţiunii persoanei � zice obli-
gate să declare în registrul agricol, după cum 

urmează: 
 - a) în faţa secretarului orașului; 
- b) în faţa notarului public;
 - c) la misiunile diplomatice şi o� ciile con-

sulare ale României /dacă e cazul). 
Termenele la care se efectuează declararea şi 

înscrierea anuală a datelor în Registrul agri-
col sunt următoarele: 

a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale 
privind membrii gospodăriei, terenul a� at în 
proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile 
cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe 
şi mijloacele de transport cu tracţiune animală 
şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile 
pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de 
animale existente persoanele � zice/juridice la 
începutul � ecărui an, precum şi modi� cările 
intervenite în cursul anului precedent în efec-
tivele de animale pe care le deţin, ca urmare 
a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, 
a morţii sau sacri� cării animalelor ori a altor 
intrări-ieşiri; 

b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul 
de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, 
terenurile necultivate, ogoarele, numărul po-
milor în anul agricol respectiv. 

 Persoanele � zice şi juridice au obligaţia să 
declare date pentru a �  înscrise în registrul 
agricol şi în afara acestor intervale de timp, 
ori în cazul în care au intervenit modi� cări 
în proprietate, în termen de 30 de zile de la 
apariţia modi� cării. 

Se completează la începutul � ecărui se-
mestru, pentru semestrul anterior, cu date 
privind efectivele de animale a� ate în pro-
prietatea persoanelor � zice cu domiciliul în 
localitate şi/sau în proprietatea persoanelor 
juridice care au activitate pe raza localităţii, 
şi pentru persoanele � zice cu domiciliul 
în alte localităţi, care deţin animale pe raza 
localităţii: perioada de completare este 5- 20 
din luna imediat următoare semestrului ce 
s-a încheiat. 

 Vă informăm că declararea de date nesin-
cere, refuzul de declarare, precum şi nede-
clararea la termenele stabilite a datelor ce fac 
obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu 
sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potri-
vit legii penale, sunt considerate infracţiuni, 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă potrivit reglementărilor în vigoare. 

Vă aşteptăm cu interes pentru realiza-
rea acestui raport de autoritate, cooperare şi 
prestaţie între administraţia publică locală şi 
persoanele obligate să declarare în registrul 
agricol. Informații suplimentare găsiți la se-
diul Primăriei.

Primăria Ineu

Înscrierile în Registrul Agricol, 
obligativitate pentru cetățeni

Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele lo-
cale pentru anul 2017, până în data de 31 martie. Dacă vor face 
aceste plăți până la data menționată mai sus vor benefi cia de o 
reducere cu 10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri.

Primăria Ineu

M a r e  a t e n ț i e !

!

Aducem la cunoștința con-
tribuabililor persoane � zi-
ce care dețin în proprietate 
clădiri nerezidențiale sau cu 
destinație mixtă  (în care se 
desfăsoară activităţi econo-
mice sau dacă aceasta desti-
naţie reiese din actul de pro-
prietate) că au obligația de 
a depune la Primărie până 
la data de 31 martie 2017 
declarații de impunere. Im-
pozitul pentru clădirile ne-
rezidenţiale și/sau mixte ( 
cu destinație economică) se 
calculează diferențiat față de 
clădirile cu destinație exclu-
sivă rezidențială (de locuit). 

În ceea ce privește persoa-
nele juridice care la data de 
31 decembrie 2016 deţin în  
proprietate/închiriere/con-
cesiune/administrare/folo-
sinţă gratuită  clădiri și tere-

nuri,  au obligaţia să depună 
declaraţii la compartimen-
tul taxe și impozite  până la 
data de 31 martie 2017.

În cazul persoanelor juridi-
ce care deţin în proprietate 
imobile, valoarea impozabi-
lă a clădirii se actualizează 
o dată la 3 ani pe baza unui 
raport de evaluare a clădi-
rii întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a 
bunurilor a� ate în vigoare la 
data evaluării, depus la orga-
nul � scal local până la primul 
termen de plată din anul de 
referinţă (respectiv 31 mar-
tie). Rapoartele de evaluare  
trebuie să conţină dovada că 
rezultatele evaluării au fost 
înregistrate în baza de date 
cuprinzând valorile impoza-
bile ale clădirilor, gestiona-
tă de Asociaţia Naţională a 
Evaluatorilor Autorizaţi din 
România (ANEVAR).

Primăria Ineu

Spre
 informare!

sinţă gratuită  clădiri și tere-

Verifi cați cărțile de identitate
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Face un apel către toți cetăţenii pentru veri� carea actelor 
de identitate.

Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evidenţă a 
persoanelor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui 
nou document cu minim 15 zile și maxim 180 zile înainte 
de expirarea termenului de valabilitate al actului de identi-
tate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei 
de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori 
ca urmare a producerii unor modi� cări privind schimbarea 
numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distruge-
re, deteriorare.

Documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în sus-
ţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate sunt: 

-cerere tip pentru eliberarea actului de identitate; 
-certi� catul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu 

vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
-certi� catul de căsătorie/ hotărârea de divorţ de� nitivă și 

irevocabilă/certi� cat de divorţ/certi� catul de deces al so-
ţului decedat, original și copie (după caz); documentul cu 
care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; 
consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după 
caz); chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de iden-
titate,  și timbrul extrajudiciar, care se percepe doar pentru 
anumite situaţii.

Primăria Ineu

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au 
înțeles că plata taxelor și impozitelor locale reprezintă 
o obligativitate stabilită prin legislație națională. Știm 
că este di� cil pentru multă lume să reușească a-și plăti 
la zi obligațiile � scale locale, dar dacă nu fac acest lu-
cru, asupra sumelor datorate se cumulează dobânzi și 
penalități de întârziere, toate acestea ne� ind stabilite 
de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar sun-
tem obligați să punem în practică prevederile legislati-
ve naționale.

Primăria Ineu
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Un an 2016 pozitiv pentru orașul Ineu
Interviu cu primarul Călin Abrudan

-s-au realizat marca-
je rutiere pe străzile asfaltate de către 
compania din subordinea primăriei

- s-au amenajat noi trotuare în orașul 
Ineu și Mocrea

- s-a refăcut acoperișul sălii de sport
- s-au suplimentat utilajele pentru 

parcul serviciilor gospodărești
- creșa din Ineu a fost dotată cu o 

mașină de spălat cu uscător și chiar și 
cu jucării

- au început lucrările de construire a 
unei noi grădinițe în Ineu pe strada I 
Slavici

- a început modernizarea rețelei elec-
trice prin introducerea ei în subteran

- au început lucrările de modernizare 
a pieței agroalimentare

- au fost susținute toate investițiile pri-
vate care s-au dezvoltat în orașul nos-
tru și care au creat noi locuri de muncă 
pentru locuitorii noștri

- au fost sprijinite cultele religioase
- asigurarea întreținerii spațiilor verzi 

și a curățeniei orașului s-a înscris în ca-
lendarul acțiunilor întreprinse în oraș, 
după cum s-au depus eforturi și pentru 
întreținerea drumurilor orașului

- au  fost sprijinte activitățile culturale 
și sportive, în acest sens � ind organiza-
te multiple activități cultural-folclorice, 
cum ar �  , „Hora Ineuană” , „Sărbătoa-
rea Rusaliilor”, Balul Surechiului, Zile-
le Ineului

-susținerea activitățiilor școlilor din 
oraș a constituit de asemenea, o prio-
ritate și anul trecut, după cum am asi-
gurat susținerea necesară și ansamblului 
nostru folcloric „Doina Crișului”, un an-
samblu prin care imaginea orașului a fost 
promovată în permanență

Cele expuse anterior sunt câteva din 
proiectele implementate anul trecut, pe 
tot parcursul anului 2016, la fel ca în toți 
anii de când am fost ales primar, actul ad-
ministartiv � ind îndreptat spre cerințele 
ineuanilor, existând o transparență tota-
lă în tot ceea ce s-a întreprins din punct 
de vedere administarativ, astfel încât să 
se cunoască de către ineuani toate pro-
iectele noastre, cu toate cheltuielile afe-
rente, principiul de bază � ind acela că 
orice proiect implementat în oraș are la 
bază sumele de bani colectate prin im-
pozite și taxe locale, sume pe care cu 
greu și le plătește � ecare și de aceea, este 
normal și � resc ca cetățenii noștri să cu-
noască pe ce s-au cheltuit banii lor, în ce 
scop și cu ce folos.

Politica de bază a administrării orașului 
a fost una deschisă, fără ascunzișuri, fără 
lucrări nelalocul lor, fără investiții de 
prisos, totul printr-o gestionare chibzu-
ită a banului public, țelul � ind acela de 
a mai face cîțiva pași spre modernizarea  
Ineului și a localității Mocrea.

-Se vede că anul trecut orașul a pro-

gresat. Sunteți mulțumit de evoluția 
orașului din 2016 ?

-Ca și primar, dar și ca ineuan, vă măr-
turisesc că mereu vreau mai mult, dorind 
să văd întregul oraș cât mai repede pus la 
punct în totalitate, așa cum de altfel sunt 
convins că-și doresc toți concetățenii 
mei. Pentru acest deziderat muncesc, și 
an de an, în limita resurselor � nanciare 
disponibile, mai punem o cărămidă la 
amenajarea unei oraș cât mai frumos și 
plăcut tuturor. 

Anul trecut am făcut, întradevăr,  noi 
pași importanți în această direcție, dar 
mai sunt încă multe de făcut pentru a 
ajunge la acel nivel de dezvoltare pe care 
ni-l dorim toți ineuanii. 

Suntem pe un drum bun, avem un 
oraș care a progresat, ceea ce-mi doresc 
și pe mai departe. Faptul că putem asi-
gura un progres gradual al orașului, se 
datorează limitelor sumelor bugetare pe 
care le avem la dispoziție, lucru care face 
să înaintăm doar în funcție de resurse-
le de care dispunem ca și administrație 
locală, resurse din care trebuie să aco-
perim nu doar zona de investiții direc-
te în modernizare, ci și zonele aferente 
învățământului, culturii, sportului, apa-
ratului administrativ, întocmirii de pro-
iecte și studii etc.

Lucrul cel mai important ca și comu-
nitate este să vedem o evoluție pozitivă 
de la an la an, ceea ce s-a întâmplat și 
pe parcursul anului 2016, reușindu-se 
continuarea strategiei de dezvoltare al 
Ineului, prin acoperirea atât a cheltuie-
lilor administrative și de funcționare ale 
orașului, cât și identi� carea  resurselor 
pentru proiecte necesare progresului 
orașului.

Pot spune, că prin activitatea adminis-
trativă, s-a reușit așezarea orașului Ineu 
pe drumul cel bun, un drum al progre-
sului, un drum al modernizării, un drum 
prin care să vedem o evoluție pozitivă, 
pentru oraș și comunitatea noastră locală.

Toate acestea s-au realizat prin impli-
care și efort, printr-o muncă de echipă 
între primar, viceprimar, consilieri locali 
și aparat administrativ al Primăriei, cu 
sprijinul celorlalte autorități din oraș.

-Un gând pentru ineuan la început de 
2017?

-În primul rând mulțumesc tuturor 
cetățenilor din Ineu și Mocrea, � indcă 
i-am simțit alături mereu și împreună cu 
care doresc să continuăm administareal 
orașului cât mai bine și cu rezultate pen-
tru comunitatea noastră locală.

Sigur, mai sunt încă multe de făcut, 
mergem însă înainte, trecând peste toate 
greutățile, spre binele orașului Ineu.

Vă doresc tot binele din lume și un an 
prosper în care � ecare să-și îndeplineas-
că propriile năzuințe. 
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Cronica anului 2016!
Clădirea fostei  garnizoane

a fost reabilitată

Ample lucrări de pietruire 
străzi în Mocrea

Spații verzi frumos amenajate

La fântâna de la Mocrea s-au amenajat 
alei pavate și s-a ontat iluminatul
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Au fost amenajate trotuare
 în Ineu și Mocrea 

Un an 2016 pozitiv pentru orașul Ineu Cronica anului 2016!

Amenajarea spațiilor dintre blocuri la Ineu

Lucrări de pietruire în parcul industrial

Noi marcaje rutiere

S-a amenajat parcului din spatele bisericii

Serele din Ineu în plină funcțiune

Strada Romilor dotată cu 
apă, canalizare, drum 
pietruit, două cișmele

Nou de joacă pe strada Zorilor

Lucrări de 
consolidare 

la cetate

Au fost pavate aleile
 în parcul dendrologic din Ineu
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Asfaltarea Drumu-
lui Tămandului și

Drumului din 
Dealul Viilor 

Noi grădinițe în lucru
pe străzile Traian și I. Slavici, 

Acoperișul sălii de sport- fi nalizat

Modernizarea rețelei electrice
Cronica anului 2016!

Piața agroalimentară în construcție

Investiții la casa de cultură

Noi investiții private, noi locuri de muncă

Construcția bisericii din cartier Traian și 
a bisericii de lemn din curtea spitalului

Artezienele, reconstruite

Achiziționarea de utilaje suplimentare pen-
tru parcul seviciilor gospodărești

Amenajare poduri și podețe

Grădinița din Mocrea, renovată

Filigorii construite la Ineu și Mocrea
S-a deschis  supermarketul Peny



pag. 7

Declaraţia de căsătorie se face per-

sonal, de către viitorii soţi, în scris, la 

S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria 

locului de domiciliu ori de reședinţă 

al unuia dintre ei și se publică în ziua 

în care a fost primită, prin a� șare, în 

extras, în condiţiile legii.

în cazul în care unul dintre viitorii 

soţi nu se a� ă în unitatea administra-

tiv-teritorială unde urmează a se în-

cheia căsătoria, el poate face decla-

raţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, 

după caz, la Primăria din cadrul uni-

tăţii administrativ-teritoriale pe raza 

că reia se a� ă, care o va transmite, în 

termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. 

sau, după caz, la primăria din ca-

drul unităţii administrativ-teritoriale 

unde urmează a se încheia căsătoria.

Odată cu declaraţia de căsătorie vi-

itorii soţi prezintă următoarele acte: 

a)documentul cu care se face dova-

da identităţii, în original și în copie;

 b)certi� catul de naștere, în original 

și în copie;

c)certi� catul medical privind starea 

sănătăţii, întocmit pe formular-tip, 

care trebuie să poarte numărul de în-

registrare, data certă, sigiliul/ștampi-

la unităţii sanitare, semnătura și pa-

rafa medicului; certi� catele medicale 

sunt valabile 14 zile de la data emite-

rii și trebuie să cuprindă menţiunea 

expresă că persoana se poate sau nu 

se poate căsători;

d)documente, în original și în copii, 

traduse și legalizate ori certi� cate de 

o� ţerul de stare civilă, din care să re-

zulte desfacerea căsătoriei anterioare, 

dacă este cazul.

Dovada desfacerii căsătoriei anteri-

oare se poate face cu unul dintre ur-

mătoarele documente:

a)certi� catul de despărţenie sau de 

divorţ, eliberat în perioada 1951-

1960;

b)certi� catul de naștere sau de că-

sătorie, cu menţiunea de desfacere a 

căsătoriei;

c)sentinţa de divorţ rămasă de� ni-

tivă și irevocabilă; pentru divorţul 

pronunţat în intervalul 8 octombrie 

1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să 

poarte menţiunea că a fost înscrisă în 

actul de căsătorie în termen de două 

luni de la rămânerea de� nitivă a ho-

tărârii.

Dovada încetării căsătoriei anteri-

oare se face cu certi� catul de deces al 

fostului soţ.

Dovada identităţii se poate face cu 

unul dintre următoarele documente:

 a)pentru cetăţenii români - buletin 

de identitate, carte de identitate sau 

carte de identitate provizorie;

b)pentru cetăţenii Uniunii Europe-

ne sau Spaţiului Economic European 

-documentul de identitate sau pașa-

portul emise de statul aparţinător;

c)pentru apatrizi - pașaport emis în 

baza Convenţiei privind statutul apa-

trizilor din anul 1954, însoţit de per-

misul de ședere temporară sau per-

manentă, după caz.

Cetăţenii străini din statele terţe 

fac dovada identităţii cu pașaportul 

emis de statul ai căror cetăţeni sunt, 

în care să � e aplicată viza de intrare 

pe teritoriul României; viza trebuie 

să � e valabilă atât la data depunerii 

declaraţiei de căsătorie, cât și la data 

o� cierii căsătoriei.

Cetăţenii străini cărora li s-a acor-

dat o formă de protecţie în România 

fac dovada identităţii cu următoarele 

documente:

a)document de călătorie emis în 

baza Convenţiei de la Geneva din 

1951:

b)documentul de călătorie pentru 

străinii care au obţinut protecţie sub-

sidiară -protecţie umanitară condiţi-

onată.

Cetăţenii străini solicitanţi de azil 

în România fac dovada identităţii cu 

pașaport emis de statul ai căror cetă-

ţeni sunt, însoţit de documentul tem-

porar de identitate.

Documentele cu care se face do-

vada identităţii trebuie să � e valabi-

le atât la data depunerii declaraţiei de 

căsătorie, cât și la data o� cierii căsă-

toriei.

Căsătoria se încheie la expirarea ter-

menului de 10 zile, în care se cuprind 

atât ziua când a fost făcută declaraţia 

de căsătorie, cât și ziua în care se o� -

ciază căsătoria.

Căsătoria se poate încheia înaintea 

expirării termenului de 10 zile, dacă 

starea de sănătate a unuia dintre soţi 

impune aceasta, numai cu aprobarea 

primarului în România; documente-

le justi� cative se păstrează la dosarul 

de căsătorie.

După expirarea termenului de 10 

zile, căsătoria se poate încheia, nu-

mai cu aprobarea primarului în Ro-

mânia pentru situaţii temeinic justi-

� cate, însă numai până la expirarea 

termenului de valabilitate a certi� -

catelor medicale, referitoare la sta-

rea sănătăţii viitorilor soţi; în cazul 

expirării termenului de valabilitate a 

acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să 

obţină și să depună certi� cate medi-

cale valabile.

Primăria Ineu

Informaţii utile privind Căsătoria

Conform noului proiect de lege, copiii nu vor mai pu-
tea �  înscriși la clasa I dacă nu au trecut înainte prin 
clasa pregătitoare. În clasa I se pot înscrie numai copiii 
care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2016 și 
care au terminat clasa pregătitoare. De asemenea, în-
scrierea la clasa pregătitoare este obligatorie.

Potrivit proiectului, cererile de înscriere se comple-
tează începând cu 27 februarie, online sau la unita-
tea de învăţământ.

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până 
la data de 31 august 2017 inclusiv au obligația de a în-
scrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoa-
re, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei 
metodologii. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 
6 ani în perioada 1 septembrie — 31 decembrie 2017 
inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar 
în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosoma-
tică este corespunzătoare. Părinții copiilor care împli-
nesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie — 31 
decembrie 2017 inclusiv, care nu optează pentru în-
scrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 
2017-2018, sau ai celor pentru care evaluarea (..) ara-
tă că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura par-
curgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie 
copiii la grădiniță în grupa mare”, prevede proiectul.

CALENDARUL înscrierii în învăţământul primar 

pentru anul școlar 2017-2018

22 februarie – a� șarea circumscripțiilor școlare 
și a planul de școlarizare propus, respectiv numă-
rul de clase pregătitoare alocate � ecărei unități de 
învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă exis-
tă, și pe site-ul inspectoratului școlar. A� șarea, la se-
diul � ecărei unități de învățământ și pe site-ul aces-
teia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, 
pentru unitățile de învățământ care nu au site pro-
priu, a informațiilor care permit părinților să cunoas-
că activitatea speci� că clasei pregătitoare din cadrul 
unității, cum ar � : posibilitatea organizării procesului 
de învățământ în cadrul unei grădinițe a� ate în struc-
tura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea or-
ganizării programului Școala după școală, fotogra� i 
ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa 
pregătitoare. A� șarea programului de evaluare a dez-
voltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți și 
a unităţilor / instituţiilor în care se realizează aceas-
tă evaluare.

Anunțarea, prin a� șare la sediul unității de 
învățământ, a criteriilor speci� ce de departajare ela-
borate de unitățile de învățământ, în urma consultă-
rii cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindi-
cate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din 
punctul de vedere al legalității, de către consilierul ju-
ridic și aprobate în consiliul de administrație al unității 
de învățământ.

Anunțarea, prin a� șare la sediul unității de 
învățământ, a listei documentelor care să dovedească 
îndeplinirea criteriilor speci� ce de departajare.

23 februarie – 2 martie: „Ziua porților deschise”, în 
� ecare unitate de învățământ; părinții și copiii pot 
vizita spațiile dedicate activităților claselor pregăti-
toare și pot purta discuții cu personalul unității de 
învățământ; întâlniri pentru informarea și consilierea 
părinților copiilor din grădiniță care vor �  cuprinși, în 
anul școlar 2017 – 2018, în învățământul primar

22 februarie – 14 martie: evaluarea nivelului de 
dezvoltare psihosomatică a copiilor

22 februarie – 15 martie: comunicarea rezultatului 
evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului

27 februarie – 16 martie: completarea de către 
părinți, online sau la unitatea de învățământ, a cereri-

lor tip de înscriere; validarea cererilor-tip de înscriere 
la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea 
copiilor, zilnic, în intervalul 8.00 — 20.00, respectiv 
sâmbătă, între 9.00 — 13.00.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
17 martie 2017 – Procesarea, de către comisia 

națională de înscriere a copiilor în învățământul pri-
mar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu 
ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala 
de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat 
acest lucru în cererea-tip de înscriere.

18 – 21 martie 2017 – Procesarea, la nivelul 
unităților de învățământ, pe baza informațiilor din 
cererile-tip de înscriere și din documentele depu-
se de părinți, a cererilor părinților care solicităînscri-
erea la o altă unitate de învățământ decât școala de 
circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea 
sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei 
de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplica-
rea criteriilor generale și speci� ce de departajare și va-
lidarea de către consiliul de administrație al unității de 
învățământ a listei candidaților admiși în această fază. 
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de 
înscriere pentru candidații admiși în această fază.

22 martie 2017 – Procesarea de către Comi-
sia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajuto-
rul aplicației informatice și repartizarea la școala de 
circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat în-
scrierea la o altăunitate de învățământ decât școala de 
circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri 
și care au exprimat în această fazăopțiunea pentru în-
scrierea în școala de circumscripție.

22– 23 martie 2017 -A� șarea în unitățile de 
învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al 
unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, 
a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor 
neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

23 martie 2017 – Comunicarea, prin a� șare la 
unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, 
a procedurii speci� ce de repartizare a copiilor pe locu-
rile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. In-
formarea Ministerului Educației Naționale de către co-
misia județeană/a municipiului București, cu privire la 
procedura speci� că de repartizare a copiilor pe locuri-
le disponibile, în etapa a doua.

24 martie – 30 martie 2017 – Depunerea cererii-
tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ 
a� ate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni expri-
mate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor 
care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ 
în etapa anterioară sau care nu au participat la prima 
etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea 
de învățământ a� ată pe prima poziție în opțiunile pri-
vind înscrierea copiilor.

31 martie – 5 aprilie 2017 – Procesarea, la nive-
lul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscri-
ere depuse de părinți, aplicând procedura speci� că 
elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor 
generale și a celor speci� ce de departajare, în limita 
locurilor disponibile. Completarea, în aplicația infor-
matică, adatelor dincererile – tip de înscriere pentru 
candidații admiși în aceastăetapă.

6 aprilie 2017 – A� șarea la � ecare unitate de 
învățământ a listelor � nale ale copiilor înscriși în cla-
sa pregătitoare.

7 – 13 aprilie 2017 – Centralizarea și soluționarea 
de către inspectoratul școlar a cererilor părinților co-
piilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de 
învățământ.

În atenția cetățenilor: 
Despre înscrierea la clasa pregătitoare!
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Târnosirea Bisericii De Lemn ”Izvorul Tămăduirii”, un eveniment de seamă 

Un an 2016 pozitiv pentru orașul Ineu Cronica anului 2016!
Evenimente deosebite

Anul 2016 s-a caracterizat și prin 
desfășurarea în oraș a unor evenimente 
deosebite, culturale, școlare, religioa-
se, evenimente de care ne vom aduce 
mereu aminte cu drag, deoarece, prin 

frumusețea lor ne-au arătat că avem un 
oraș frumos, cu oameni unici, o comuni-
tate locală care a participat cu bucurie la 
� ecare manifestare ce a fost organizată la 
noi!

Sărbătoarea orașului Ineu
adevărate spectacole artistice

„Balul Surechiului” și „Plimezul”- 
tradiții ineuane de actualitate!

Hora ineuana parte a culturii ineuane

„Balul Bobocilor” la liceele ineuane

Spectacolul de Rusalii

Marile sărbători creștine
au fot serbate cu fast la Ineu


