cmyk

cmyk

Luni,
19 mai 2009
Anul IV,
Nr. 724
1 RON
ISSN: 1842-4570

Redac\ia ]i Administra\ia:
R@mnicu-V@lcea,
str. Calea lui Traian
nr. 125, Cl`direa SOCOM,
Tel./Fax: 0250.732121;
0350/407726(7)

Fondat [n 2006 / Director Silviu Popescu

A]a cum este cunoscut, [n
data de 13 mai 2009 primii 63
de disponibiliza\i de la Oltchim
SA ]i-au ridicat pl`\ile compensatorii de la casieria AJOFM V@lcea.
{ncep@nd de miercuri 20
mai 2009 ]i restul de 280 de
persoane, cuprinse [n Deciziile Cur\ii de Apel Pite]ti, vor
primi drepturile stabilite de
instan\`.
Pentru a evita aglomera\ia
]i conform calendarului opera\iunilor de ridicare de numerar prin Trezoreria Statului,
conducerea AJOFM V@lcea a
[ntocmit un program pe zile
conform c`ruia, persoanele [n
cauz` se vor putea prezenta la
sediul institu\iei din R@mnicu
V@lcea, str. Dacia nr. 8, etajul
II. Ridicarea sumelor se va
face pe baza unui bon de
ordine care se va ridica [ntre
orele 9.00 - 12.00.
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Un vin de Dr`g`]ani pe zi

Consiliul Jude\ean - maxim`
urgen\` [n delimitarea
perimetrelor de ameliorare
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To\i disponibiliza\ii
de la Oltchim []i vor
primi de m@ine
pl`\ile compensatorii

Cotidian auditat pentru
BRAT de Ernst&Young

Capul unui
om, strivit de
un utilaj greu

Prin\ }tirbey: Rose sec
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Actorul Florin Zamfirescu,
s`rb`torit azi la C`lim`ne]ti
Prim`ria ora]ului C`lim`ne]ti, Casa de Cultur`
C`lim`ne]ti, Forumul Cultural C`lim`ne]ti ]i
Direc\ia pentru Cultur` V@lcea [l s`rb`toresc ast`zi pe actorul Florin Zamfirescu, la [mplinirea
v@rstei de 60 de ani.
De la ora 15.00, la Prim`ria localit`\ii, va avea loc
}edin\a festiv` a Consiliului Local C`lim`ne]ti,
urmat` de o conferin\` de pres`.
De la ora 17.00, la Casa de Cultur` C`lim`ne]ti,
va avea loc o festivitate [n debutul c`reia va vorbi
primarul Ilie Amuzan ]i, de asemenea vor rosti
alocu\iuni invita\ii oficiali. Dup` solemnitatea de
dezvelire a firmei cu numele actorului Florin
Zamfirescu, va sus\ine un discurs [nsu]i s`rb`toritul.
De la ora 18.00, tot la Casa de Cultur`, Compania
de Teatru D'AYA Bucure]ti va sus\ine spectacolul
de teatru „IIubire confort 2”, de Nicoale Du\u. {n
distribu\ie: Gabriel F`tu, Olimpia Olari. Director
de proiect: Hora\iu M`l`ele.
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{n vin e adev`rul!

de Mihai Matei

Adio spa\ii
verzi! Tr`iasc`
bordurile
]i asfaltul!

V@lcea / Quality News / G@ndim global, zidim local!

21 mai, ultima zi de depunere a documenta\iei
pentru calculul taxei pe poluare nemajorat`
Direc\ia General` a Finan\elor Publice a Jude\ului Vâlcea reaminte]te c`,
pentru autovehiculele achizi\ionate în vederea înmatricul`rii în România
înainte de data de 15 decembrie 2008 ]i care nu au
fost înmatriculate în România pân` la 19.02.2009
se aplic` nivelul taxei pe
poluare pentru autovehicule prev`zut în Ordonan\a de
Urgen\` a Guvernului nr.
50/2008, cu modific`rile
ulterioare, în vigoare pân`
la data public`rii Ordonan\ei de Urgen\` a Guvernului nr. 208/08.12.2008
pentru stabilirea unor
m`suri privind taxa pe
poluare pentru autovehicule, în condi\iile art. II(1)
din Ordonan\a de Urgen\`
a Guvernului nr. 7/2009.
Prin autovehicule achizi\ionate în vederea înmatricul`rii în România
înainte de 15 decembrie

2008 se în\elege:
- autovehiculele pentru
care a fost lansat` comand` ferm` anterior datei de
15 decembrie 2008 ]i pentru care se face dovada pl`\ii integrale sau a unui
avans,
- autovehiculele ce au
fost introduse în \ar` ]i pentru care se face dovada cu
carnet de TIR/CMR/CIM
]i/sau dovada radierii din
\ara de provenien\`,
- autovehiculele pentru
care s-a eliberat dovada de
înmatriculare provizorie de
c`tre autorit`\iile din \ara
de provenien\` a autovehiculului, emis` înainte de
15 decembrie 2008.
Pentru a beneficia de
calculul taxei nemajorate,
contribuabilii persoane fizice/juridice, trebuie s` aduc` în completarea documenta\iei depuse (pân` la
12 martie 2009) ]i înregistrat` la autoritatea fiscal`

competent`, pîn` cel târziu
21 mai 2009, documentele
necesare
înmatricul`rii,
prev`zute la art. 3 alin. (2)
din Hot`rârea nr. 686 din
24 iunie 2008 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Ordonan\ei de Urgen\` a
Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule, respectiv:
a) cartea de identitate a
vehiculului; ]i
b) în cazul autovehiculelor rulate achizi\ionate
din alte state, un document
din care s` rezulte data primei înmatricul`ri a acestora, ]i, dup` caz, declara\ia
pe propria r`spundere, precum ]i rezultatul expertizei
tehnice efectuate de Regia
Autonom` "Registrul Auto
Român" ori rezultatul
evalu`rii individuale efectuate.
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