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● Academia Română,
Forestiera, Tornator
şi mai multe Obşti din
zonă se sustrag de la
plata impozitelor
către bugetul local
La adăpostul unui articol din Codul
Silvic, marii proprietari din zonă fac
o pagubă anuală de circa 5 miliarde
de lei vechi, bani care ar fi trebuit să
ajungă în bugetul local al comunei
Siriu. Primarul Corneliu Dumitrescu
spune că a făcut zeci de demersuri la
Bucureşti pentru ca fenomenul să fie
stopat prin unele modificări
legislative. 
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Marii proprietari de păduri din zona Siriu
refuză să plătească taxele locale. Motivul,
deşi bazat pe legislaţ ie, este cel puţin
aberant şi văduveşte bugetul local al
comunei Siriu de circa 5 miliarde de lei
vechi, anual. Primarul Corneliu Dumitrescu
spune că a făcut zeci de demersuri atât la
Ministerul Finanţelor, cât şi la Ministerul
Economiei, ANAF, Parlament şi chiar la
cancelaria primului-ministru, însă
răspunsurile ferme se lasă aşteptate.

Micii proprietari, buni de plată.
„Şmecherii”, nu
Comuna Siriu are o suprafaţă totală de
22.351 hectare, din care 18.620 ha este
ocupată cu terenuri cu vegetaţie
forest ieră. 15.778 din această suprafaţă
se află în proprietate privată. Printre marii
proprietari cu păduri în comuna Siriu se află
Academia Română, mai multe Obşti, SC
Forest iera şi danezii de la Tonator. Cu toţ ii
refuză să plătească impozit  pe terenurile
pe care au păduri, invocând art icolul 137 din
Legea 46/2008 privind Codul Silvic.
„Ei spun că este o lege specială şi declară
aceste păduri de grupa I, care sunt sub
protecţie şi sunt scutite de taxe şi
impozite. Noi nu cerem impozit  pe pădure,
ci pe teren. Astfel de taxă plăteşte şi
agricultorul din Bărăgan. Noi dorim ca toţ i
să fie egali în ceea ce priveşte impozitul pe
teren care a fost stabilit  la începutul
acestui an la 28 de lei/ha”, a spus pentru
„Strada” primarul comunei Siriu, Corneliu
Dumitrescu. La un prim calcul, refuzul
marilor proprietari de a plăt i impozitul pe
teren face ca anual, Primăria Siriu să piardă
circa 5 miliarde de lei vechi. Pe de altă
parte, după cum a precizat primarul
Dumitrescu, micii proprietari din comună
achită această taxă, motiv pentru care
Primăria Siriu a făcut numeroase demersuri
către autorităţ ile centrale. „Am sesizat Mi
nisterul Finanţelor, ANAF, Ministerul
Economiei, Parlamentul şi primul ministru. Ei
(marii proprietari n.r.) realizează de aici
venituri extraordinare, iar de plăt it , plătesc
numai proşt ii. Pe noi ne interesează
bugetul local. După cum se şt ie,
întotdeauna ne-am descurcat singuri şi nu
am cerut bani niciodată. Aşa am realizat
investiţ ii din fonduri proprii în şcoli,
grădiniţe, farmacii, biserici, ut ilaje”, a mai
explicat primarul comunei Siriu.

Exploatări din păduri protejate?
Printre cei mai importanţi proprietari de
păduri din comuna Siriu se află Academia
Română, cu 1.510,38 ha, Obştea Moşnenilor
Buzoieni Nehoiu, cu 1.360 ha, Obştea
Moşnenilor Buzoieni Gura Teghii, cu 1.700
ha, Obştea Moşnenilor Buzoieni Siriu, 998
ha, Obştea Moşnenilor Buzoieni Pătâr
lagele, 140 ha, Obştea Moşnenilor
Chiojdeni, 830,84 ha, Obştea Moşnenilor
Râmbeni Cătineni, 803,78 ha, SC Forest iera,
1.017,62 ha şi SC Tornator, cu 478,84 ha. Cu



toţ ii susţ in că terenurile lor se află sub
incidenţa art. 137 din Codul Silvic, în t imp
ce Primăria Siriu consideră că aceştia
înţeleg în mod greşit  invocarea acestui
fundament juridic, din moment ce Codul
Fiscal, la capitolul scutiri, nu prea arată
acelaşi lucru. Astfel, un important
argument adus de autorităţ ile locale din
Siriu arată că, în art . 257 din Codul Fiscal se
precizează că „impozitul pe teren nu se
datorează pentru: „i). terenurile care prin
natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt
improprii pentru agricultură sau silvicultură,
orice terenuri ocupate de iazuri, bălţ i, lacuri
de acumulare sau căi navigabile, cele
folosite pentru act ivităţ ile de apărare
împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor
hidrometeorologice, cele care contribuie la
exploatarea resurselor de apă, cele
folosite ca zone de protecţie definite în
lege, precum şi terenurile ut ilizate pentru
exploatările din subsol, încadrate astfel
printr-o Hotărâre a Consiliului Local, în mă
sura în care nu afectează folosirea
suprafeţei solului”. Totodată, autorităţ ile
din Siriu susţ in că, în cadrul grupei
funcţionale I s-au stabilit  ca şi categorii
funcţionale păduri, însă cele de pe raza
comunei sunt exploatate, iar la nivelul
Consiliului Local nu există o hotărâre care
să îi scutească de la plata impozitului. Cât
despre cantităţ ile de masă lemnoasă
exploatate de marii proprietari din Siriu,
acestea nu sunt deloc de neglijat. De
exemplu, Obştea Moşnenilor Buzoieni Gura
Teghii a avut, în perioada 2004-2013, o
sarcină decenală de 81.081 mc, Obştea
Moşnenilor Râmbeni Cătineni – 36.364 mc
(2004-2013), iar SC Forest iera – 34.573 mc.
●

acum slide

Patronii Buzoieni Nu Se
Dezmint: Munca La Negru
„Înfloreşte“ La Buzău

Cerere Scrisă Pentru
Înscrierea Sau Retragerea
Elevului De La Orele De
Religie

Medicii De Familie Buzoieni
Avertizează: Cabinetelor Lor
Vor Ajunge În Sapă De Lemn
Şi S-Ar Putea Desfiinţa

Dacă Mâine S-Ar Da
Evaluarea Naţională, Peste

RELATED POSTS

Casa Prefabricata
Casa modulara prefabricata din otel Constructii modulare
prefabricate

http://www.stradadebuzau.ro/tag/acum/
http://www.stradadebuzau.ro/tag/slide/
http://www.stradadebuzau.ro/patronii-buzoieni-nu-se-dezmint-munca-la-negru-infloreste-la-buzau/
http://www.stradadebuzau.ro/cerere-scrisa-pentru-inscrierea-sau-retragerea-elevului-de-la-orele-de-religie/
http://www.stradadebuzau.ro/medicii-de-familie-buzoieni-avertizeaza-cabinetelor-lor-vor-ajunge-in-sapa-de-lemn-si-s-ar-putea-desfiinta/
http://www.stradadebuzau.ro/daca-maine-s-ar-da-evaluarea-nationala-peste-50-dintre-elevii-buzoienii-de-clasa-a-viii-a-ar-pica/


POPULARE

COMENTARII

Fermierii Vor
Primi Plăţi
Stimulative Ca Să
Comaseze
Terenurile

0

Fermierii vor beneficia din
acest an de o plată...

Şanse Minime La
Medalie Pentru
Pugiliştii
Buzoieni La
Naţionale

0

● Competiţia destinată
juniorilor va începe astăzi, la
Buzău...

„Am Pierdut
Două Puncte…
Punctul Ăsta E O
Firimitură“

0

● A spus Alin Pânzaru,
antrenorul Brăilei, după 0-0...

Patronii Buzoieni
Nu Se Dezmint:
Munca La Negru
„Înfloreşte“ La
Buzău

0

● Şi luna trecută,
administratorul unei firme din
judeţ...

Cum Poate Fi
Promovat Buzăul
La Bruxelles?

0

● La întrebare au încercat să
răspundă tinerii liberali...

 

Martie 2015

« Feb   

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Evaluarea Naţională, Peste
50% Dintre Elevii Buzoienii
De Clasa A VIII-A Ar Pica

RECENTE

http://www.progreenterra.ro
http://www.stradadebuzau.ro/cum-se-infrupta-baietii-destepti-din-padurile-buzoiene-exploatari-mascate-sub-legi-speciale-la-siriu/#tab1
http://www.stradadebuzau.ro/cum-se-infrupta-baietii-destepti-din-padurile-buzoiene-exploatari-mascate-sub-legi-speciale-la-siriu/#tab2
http://www.stradadebuzau.ro/cum-se-infrupta-baietii-destepti-din-padurile-buzoiene-exploatari-mascate-sub-legi-speciale-la-siriu/#tab3
http://www.stradadebuzau.ro/fermierii-vor-primi-plati-stimulative-ca-sa-comaseze-terenurile/
http://www.stradadebuzau.ro/fermierii-vor-primi-plati-stimulative-ca-sa-comaseze-terenurile/#comments
http://www.stradadebuzau.ro/sanse-minime-la-medalie-pentru-pugilistii-buzoieni-la-nationale/
http://www.stradadebuzau.ro/sanse-minime-la-medalie-pentru-pugilistii-buzoieni-la-nationale/#comments
http://www.stradadebuzau.ro/am-pierdut-doua-puncte-punctul-asta-e-o-firimitura/
http://www.stradadebuzau.ro/am-pierdut-doua-puncte-punctul-asta-e-o-firimitura/#comments
http://www.stradadebuzau.ro/patronii-buzoieni-nu-se-dezmint-munca-la-negru-infloreste-la-buzau/
http://www.stradadebuzau.ro/patronii-buzoieni-nu-se-dezmint-munca-la-negru-infloreste-la-buzau/
http://www.stradadebuzau.ro/patronii-buzoieni-nu-se-dezmint-munca-la-negru-infloreste-la-buzau/#comments
http://www.stradadebuzau.ro/cum-poate-fi-promovat-buzaul-la-bruxelles/
http://www.stradadebuzau.ro/cum-poate-fi-promovat-buzaul-la-bruxelles/
http://www.stradadebuzau.ro/cum-poate-fi-promovat-buzaul-la-bruxelles/#comments
http://www.stradadebuzau.ro/2015/02/
http://www.stradadebuzau.ro/2015/03/02/
http://www.stradadebuzau.ro/2015/03/03/
http://www.stradadebuzau.ro/2015/03/04/
http://www.stradadebuzau.ro/2015/03/05/
http://www.stradadebuzau.ro/2015/03/06/
http://www.stradadebuzau.ro/2015/03/09/
http://www.stradadebuzau.ro/cum-se-infrupta-baietii-destepti-din-padurile-buzoiene-exploatari-mascate-sub-legi-speciale-la-siriu/</p


Economic Explicit Indiscret
Politica Prima pagina Replica Zilei
Social Sport Ultima Ora Login

Copyright © 2013 Strada de Buzau | Webmaster

http://www.stradadebuzau.ro/category/economic/
http://www.stradadebuzau.ro/category/explicit/
http://www.stradadebuzau.ro/category/indiscret/
http://www.stradadebuzau.ro/category/politica/
http://www.stradadebuzau.ro/category/prima/
http://www.stradadebuzau.ro/category/replicaz/
http://www.stradadebuzau.ro/category/social/
http://www.stradadebuzau.ro/category/sport/
http://www.stradadebuzau.ro/category/ultima-ora/
http://stradadebuzau.ro/wp-admin
http://www.stradadebuzau.ro/cum-se-infrupta-baietii-destepti-din-padurile-buzoiene-exploatari-mascate-sub-legi-speciale-la-siriu/</p
http://www.stradadebuzau.ro/cum-se-infrupta-baietii-destepti-din-padurile-buzoiene-exploatari-mascate-sub-legi-speciale-la-siriu/</p

