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Actul de identitate valabil, condiţie
pentru exercitarea dreptului de vot

În luna noiembrie 2019 se va desfășura
procesul electoral privind alegerea
Președintelui României. Cetăţenii care
doresc să îşi exercite dreptul de vot trebuie
să se asigure că deţin o carte de identitate
valabilă, explică reprezentanții Direcției
Generale de Evidență a Persoanelor
Constanța. „Dreptul de vot se exercită în
baza unui act de identitate valabil, emis de
statul român. În acest context, Direcţia
Generală de Evidenţă a Persoanelor
Constanţa face un apel către toţi cetăţenii
cu drept de vot ai județului Constanța să
verifice în timp util termenul de valabilitate al
actelor de identitate, pentru a evita: situaţiile
neplăcute în care pot deveni contravenienţi
în conformitate cu prevederile legale
specifice în vigoare; situaţiile neplăcute în
care nu pot participa la procesul electoral;
aglomerarea serviciilor publice locale
comunitare din județul Constanța în ziua
alegerilor. Totodată, vă informăm că titularul
sau reprezentantul legal al cărţii de
identitate este obligat să solicite eliberarea
unui nou act de identitate cu cel mult 180 de
zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate, dar nu
mai puţin de 15 zile, la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
în a cărui rază teritorială au domiciliul sau
reşedinţa. Actele necesare pentru eliberarea
cărților de identitate, în cazul expirării
termenului de valabilitate, sunt: a) Cerere

pentru eliberarea actului de identitate -
(aceasta se listează pe o singură foaie
format A4, faţă - verso); b) Actul de
identitate şi cartea de alegător - pentru a fi
predate; c) Certificatul de naştere, original şi
copie; d) Certificatul de căsătorie, în cazul
persoanelor căsătorite sau al soţului
supravieţuitor, original şi copie;  e)
Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă,
după caz, original şi copie; f) Certificatul de
deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în
cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
g) Certificatele de naştere ale copiilor cu
vârsta mai mică de 14 ani, după caz,
original şi copie; h) Documentul cu care se
face dovada adresei de domiciliu, precum
şi, după caz, cel cu care se face dovada
adresei de reşedinţă, original şi copie; i)
Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii
de identitate - 7 lei. Terrmenul de
soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui
act de identitate este de până la 30 de zile
de la data înregistrării cererii la serviciul
public comunitar de evidenţă a
persoanelor“, se arată în comunicatul remis
presei de către Direcția Generală de
Evidență a Persoanelor a Județului
Constanța.

D.G.E.P.C.

Primăria Municipiului Constanța
continuă să demoleze garajele
construite ilegal pe domeniul public,
pentru suplimentarea locurilor de
parcare. Peste 500 de garaje

construite ilegal pe domeniul public au
fost dezafectate în ultimul an.
Conform situației întocmite de
reprezentanții Direcției Generale
Poliția Locală Constanța, în perioada
septembrie 2018- septembrie 2019 au
fost demolate 503 de astfel de
construcții din totalul de 1086

existente în tot municipiul. Majoritatea
celor care au fost somați să
dezafecteze construcțiile ilegale s-au
conformat regulilor însă au fost și
cazuri în care s-a procedat la

demolarea pe
cale
administrativă,
ceea ce
înseamnă că
pe lângă
faptul că au
suportat
cheltuielile
pentru
dezafectare,
proprietarii au
primit și
amenzi.

În acest moment, alte 25 de
garaje situate în diverse zone ale
orașului sunt în curs de demolare pe
cale administrativa, iar pentru 66 au
fost emise somații către deținători
pentru demolarea în termen de
maximum 15 zile. 

Conform procedurii, odată

identificat, deținătorul primește o
somație cu termen de desființare a
construcției ilegale în 15 zile. În cazul
în care proprietarul nu ia măsuri
privind demolarea și nici nu ia legătura
cu reprezentanții administrației locale
pentru prelungirea termenului acordat,
se trece la demolarea pe cale
administrativă.

Asta înseamnă că operațiunea se
efectuează de echipele municipalității,
pe cheltuiala proprietarului. Amenda
pentru astfel de construcții ilegale
aflate pe domeniul public al
municipiului Constanța este cuprinsă
între 1.000 lei și 100.000 lei pentru
construcțiile provizorii edificate fără
autorizație de construire si intre
50.000 lei si 100.000 lei pentru
menținerea peste termenul prevăzut in
autorizația de construire.

Cea mai mare parte a garajelor
existente în cartierele din oraș erau
amplasate fără autorizație de
construire, iar multe dintre ele
adăposteau orice altceva în afară de
mașini.

Anul acesta

Doar jumătate din containerele-garaj au fost
desființate de Primăria Constanța

Senatorii au
adoptat,
miercuri,

cu 43 de voturi
“pentru”, 23 de voturi
“contra” şi 6 abţineri,
proiectul de lege,
iniţiat de senatorul
Eugen Teodorovici,
care prevede
impozitarea
bacşişului şi
includerea acestuia
pe bonul fiscal.
Proiectul de act
normativ prevede
completarea OUG
28/1999, privind
obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale cu un nou
articol. Astfel, bacşişul este definit ca
“orice sumă de bani oferită în mod
voluntar de client, în plus faţă de
contravaloarea bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate de către operatorii
economici care desfăşoară activităţi
cu profilul «Restaurante» sau «Baruri
şi alte activităţi de servire a
băuturilor»”. Bacşişul nu poate fi
asimilat unei livrări de bunuri sau unei
prestări de servicii, conform
proiectului. Bacşişul este definit în
vederea evidenţierii acestor sume pe
bonul fiscal, instituirea obligaţiei de
evidenţiere pe bonul fiscal a bacşişului
încasat de la clienţi, în cazul serviciilor
de restaurant, baruri şi alte activităţi
de servire a băuturilor, indiferent de
modalitatea de plată a acestuia.

Evidenţierea bacşişului pe bonul fiscal
nu este obligatorie pentru livrările la
domiciliu.

n CONDIȚIONAREA,
INTERZISĂ! n Actul interzice
condiţionarea, sub orice formă, a
livrărilor de bunuri sau a prestărilor de
servicii de acordarea bacşişului. Se
instituie obligaţia operatorului
economic de a înmâna clientului o
notă de plată, în prealabil emiterii
bonului fiscal. Nota de plată va conţine
rubrici destinate alegerii de către
client, a nivelului bacşişului pe care
acesta doreşte să îl ofere.

n ÎNTRE 0% ŞI 15% n Nivelul
bacşişului oferit de client poate varia
între 0% şi 15%. Se instituie obligaţia
operatorului economic de a distribui
sumele provenite din încasarea
bacşişului, integral salariaţilor, potrivit

unui regulament
intern şi de a le
înregistra în
contabilitate pe
seama conturilor de
datorii/analitic
distinct. În situaţia în
care plata
contravalorii
consumaţiei se face
prin ordin de plată şi
se emite factură,
bacşişul se
evidenţiază distinct
pe aceasta. Se lasă
la opţiunea
operatorului
economic,
posibilitatea marcării

bacşişului pe acelaşi bon fiscal cu
bunurile livrate/serviciile prestate sau
pe un bon fiscal distinct, în funcţie de
situaţia de fapt, respectiv de
momentul în care valoarea bacşişului
este cunoscută de către emitentul
bonului fiscal. Bacşişul se introduce în
baza de date a aparatelor de marcat
electronice fiscale sub formă de
articol, cu denumirea „bacşiş”. 

n IMPOZITAREA n Pentru
salariat, sumele provenite din bacşiş
sunt calificate ca venituri din alte
surse, fiind supuse impunerii prin
reţinere la sursă la momentul acordării
veniturilor de către plătitorii de venituri.
Astfel, veniturile nu se cuprind în baza
de calcul a contribuţiei de asigurări
sociale. Proiectul urmează să fie
dezbătut şi votat în Camera
Deputaţilor.

Înainte de dezbaterea din Camera Deputaților

Impozitarea bacşișului,
adoptată de Senat


