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PSD Constanța se pregătește
pentru alegerile din 2016

Membrii Biroului Permanent Județean
Constanța al PSD s-au întâlnit, aseară, în
cadrul unei ședințe organizatorice. ”În primul
rând, am fost nevoiți să înființăm un
departament tehnico-financiar după ce a intrat
în vigoare noua lege privind finanțarea
partidelor politice. În al doilea rând, ni s-a
cerut de la sediul central al partidului să
pregătim, din septembrie, campaniile pentru
alegerile locale și parlamentare din 2016.
Trebuie să ne concentrăm mai întâi asupra
alegerilor locale, pentru că vor fi organizate
înaintea parlamentarelor. Vom avea bătălii
grele, mai ales că partidul, în întregul său,
trece printr-o perioadă de organizare”, a
declarat secretarul organizației județene
Constanța a PSD, Cristinel Dragomir. (A.I.)

Un primar afemeiat a demolat,
din greșeală, peretele unei școli

Incompetența unui primar de comună din
județul Vaslui a scos la iveală detalii picante
din viața lui amoroasă. Totul a pornit de la o

decizie total neinspirată a primarului comunei
Tăcuta, Costică Călin. În loc să angajeze
personal calificat pentru a demola școala
veche din localitate, edilul a lăsat utilajele pe
mâna unor asistați social, care habar nu
aveau ce să facă. Drept urmare, oamenii au
dărâmat și un perete al noii școli, a cărei
construcție a costat 100.000 de euro.
Revoltați, localnicii au început să vorbească
pe la colțuri. Așa s-a aflat că, în loc să se
ocupe de proiecte pentru comunitate, primarul
era ocupat să întrețină relații sexuale cu o
tânără de 30 de ani chiar pe canapeaua din
biroul său. E drept că e treaba omului ce face
în biroul său, dar incompetența edilului care a
lăsat fără școală zeci de copii nu poate fi
scuzată. (A.I.)

Pe scurt.

Taxa pe construcţii
speciale ar putea fi

eliminată de la 1 ianuarie
2016, iar supraacciza la

carburanţi - din 2017

Politicienii s-au hotărât când
scad TVA și prețul carburanților

Consens la consultări

În iunie 2010, Guvernul PDL,
condus de Emil Boc, cu
susținerea fostului președinte

Traian Băsescu, lua o decizie
catastrofală pentru români: majora Taxa
pe Valoarea Adăugată (TVA) de la 19 la
24%. Din dorința de a crește veniturile
la bugetul de stat, portocaliii nu au ținut
cont de faptul că o astfel de măsură
urma să ducă la creșterea prețurilor și,
automat, la o scădere a puterii de
cumpărare. Timpul a dovedit că decizia
de majorare a TVA a fost extrem de
proastă și inutilă. Asta în condițiile în
care mulți specialiști din economie au
spus de la început că veniturile la
bugetul de stat puteau fi crescute și
prin alte metode, nu neapărat prin
împovărarea populației. Să nu mai
punem la socoteală faptul că, în timp ce
românii erau nevoiți să bage mâna
adânc în buzunar, Elena Udrea arunca
bani în stânga și în dreapta pe diverse
obiective inutile, cum ar fi săli de sport
în vârf de munte, iar la Agenția
Națională pentru Restituirea
Proprietăților se dădeau tunuri
financiare.

 MODIFICĂRI  Majorarea TVA a
fost o decizie greșită, lucru recunoscut
de aproape de toată lumea, chiar și de
unii dintre cei care au făcut parte din
Guvernele PDL. Pentru a repara prostia
comisă de Emil Boc, actualul Guvern
condus de Victor Ponta a întocmit un
nou Cod Fiscal, în care a inclus o serie
de măsuri de relaxare fiscală, printre
care cea mai importantă este revenirea

TVA la 19%. Toate bune și frumoase.
Partidele s-au înțeles rapid asupra
noului Cod Fiscal și l-au aprobat
aproape în unanimitate, fiind votat
inclusiv de foștii pedeliști. Surpriza
(neplăcută) cea mare a fost oferită de
Klaus Iohannis, care a refuzat să
promulge proiectul noului Cod Fiscal.
Motivul oficial invocat de Iohannis a fost
că ”simpla relaxare fiscală poate
conduce la acumularea de dezechilibre
care vor greva asupra evoluţiilor
economice şi sociale viitoare”. Drept
urmare, șeful statului a trimis proiectul
la reexaminare. Decizia l-a surprins pe
premierul Ponta, care spus că gestul lui
Iohannis este pur politic. ”În esență,
noul Cod Fiscal este cât se poate de
liberal, prevăzând reduceri de taxe și
diverse măsuri de relaxare. Tocmai de
aceea, decizia lui Iohannis are un scop
cât se poate de românesc, respectiv
moartea caprei vecinului”, a apreciat
Ponta. CODUL FISCAL,
REANALIZAT Pentru că s-au trezit
cu cererea președintelui pe cap,
reprezentanții partidelor parlamentare
s-au așezat, ieri, la masă și au
rediscutat proiectul noului Cod Fiscal.
După câteva ore de analiză, membri ai
PSD, PNL, UNPR, UDMR şi ALDE au
ajuns la un consens asupra reducerii
TVA la 20% din 2016, urmând ca din
2017 aceasta să ajungă la 19%, așa
cum a fost până în 2010. Reducerea
TVA a fost stabilită după ce premierul
Ponta a anunţat, miercuri, că este de
acord cu scăderea cotei TVA la 20%,

faţă de 19% cât este prevăzut în noul
Cod Fiscal, precizând că acest lucru l-a
discutat şi cu preşedintele Iohannis, şi
cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
Concret, această reducere înseamnă
prețuri mult mai mici la toate produsele
de consum și o putere mai mare de
cumpărare.

 TAXA PE STÂLP ȘI
SUPRAACCIZA LA CARBURANȚI,
ELIMINATE? Reprezentanţi ai
partidelor parlamentare au mai discutat
ieri, în cadrul negocierilor asupra noului
Cod Fiscal, varianta ca taxa pe
construcţii speciale (cunoscută popular
sub titulatura “taxa pe stâlp“) să fie
eliminată la 1 ianuarie 2016, cum era
iniţial prevăzut, însă supraaciza la
carburanţi să fie menţinută până în
2017. Ministrul Finanţelor, Eugen
Teodorovici, a declarat că deficitul
bugetar va scădea la aproximativ 2% în
urma reducerii treptate a TVA şi a
eliminării supraaccizei la carburanţi
abia din 2017, fiind o diferenţă de 0,5 -
0,6% din PIB faţă de primele estimări
ale Guvernului. Ministrul de Finanţe a
mai subliniat că impactul bugetar al
eliminării taxei pe construcţii speciale
este de un miliard de lei, în timp ce
impactul eliminării supraaccizei va fi de
2,7 miliarde de lei, fără TVA. Măsurile
decise ieri vor fi incluse în noua
variantă a proiectului de Cod Fiscal,
care va fi supusă aprobării. 
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Circuitul ecologic al deșeurilor, completat
După desființarea gropilor de gunoi

din județ care nu aduceau decât apă
poluată și aer irespirabil, acum sunt
înființate noi stații și depozite ecologice,
care asigură o gestionare a deșeurilor
mai prietenoasă cu mediul. Cu alte
cuvinte, gunoaiele nu vor mai fi aruncate
în spații improvizate de la marginea
localităților, ci vor fi colectate, sortate și
transportate până la depozitele în care
vor fi tratate și reciclate. Asta înseamnă
că aerul pe care îl respirăm va fi mai
curat, iar apa pe care o bem va fi mai
puțin poluată. Toate aceste proceduri cer
mulți bani și lucrări de mare complexitate.

 STAȚII DE TRANSFER AL

DEȘEURILOR  După ce, săptămâna
trecută, a fost anunțată închiderea
gropilor neconforme din județ, ieri au
început lucrările la stațiile de transfer al
deșeurilor din Deleni și Hârșova. Concret,
în cadrul acestor stații, deșeurile vor fi
descărcate din vehiculele de colectare și
vor fi depozitate pentru o perioadă scurtă
de timp. Ulterior, vor fi reîncarcate în
mașini și vor fi transportate la depozitul
ecologic de la Tortoman, unde vor fi
tratate și reciclate. Specialiștii din cadrul
proiectului de management al deșeurilor,
derulat de Consiliul Județean Constanța
(CJC), au precizat că existența unor
asemenea stații de transfer este

necesară în condițiile în care cantitatea
procesată într-un interval de opt ore este
de cel puțin 7.000 de tone, iar toate
aceste gunoaie nu pot fi transportate
decât de vehicule speciale (mașini de
lung curier). Cheltuielile de amenajare a
stațiilor de sortare în Deleni și Hârșova
trec de cinci milioane de lei, bani pe care
CJC i-a obținut din fonduri europene. În
prezent, deșeurile din tot județul sunt
aduse în depozitele din Tortoman, Ovidiu
și Tortoman, unde, în timp, vor fi
amenajate stații de tratare și reciclare a
deșeurilor.
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Stații de transfer al deșeurilor la Deleni și Hârșova

În Deleni și Hârșova sunt în curs de
amenajare stații de transfer pentru
deșeurile ce vor fi duse, ulterior, în

depozitul ecologic din Tortoman

Un perete al noii
școli din comuna
vasluiană Tăcuta

a ajuns la pământ,
iar vina este
aruncată pe

primar, care ar fi
mai ocupat cu
domnișoarele

decât cu hățurile
autorității locale


