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DECTZTE

a Consiliului sdtesc Batir

din 18 decembrie 2019 Nr. 915

I Cu privire la stabilirea cotelor impozitului

pe bunurile imobiliare Ei impozitul funciar

pentru anul 2020 l

in conformitate cu titlul VI din Codul fiscal,aprobat prin Legea Nr' 1 163-XIII

din 24.04.1997 ,Legea pentru punere in aplicare a titlului vI din codul fiscal

nr. 1056-XV din tO iunie 2000,cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Legea

6-XVI din 28.12.2006, Legea finanlelor

nr. 181 din 25.07 '2014,Legea privind

.10.2003,Consiliul sdtesc Batir aprobd

obiliare qi impozitul funciar pentru anul

fiscal 2020,dupd cum urmeazd:

DBCIDE:

Obiectele impunerii Cotele concrete
Nr,d

lo

cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare pentru

bunurile-imobiliare evaluate de cdtre oganele cadastrale in

scopul impozitarii

(conform art.2B0 din titlul'VI al Coduluifiscal)

Bunurile imobiliare,inclusiv:

cu destinalie locative(apartamente 9i case de locutt lndlvlduale

terenuri aferente acestor bunuri);

2 garajele gi terenurile pe care acestea sunt amplasate;

a
J loturile intovardqirilor pomicole cu sau fbra construclii

amplasate pe ele

AT T.t""*tt. 
"gticole 

cu construclii amplasate pe ele 0,204

5 Bunurile imobiliare cu altd destinalie decit cea locatlva sau

agricold,incusiv exceptind garajele gi terenurile pe care acestea

sJnt amplasate qi loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau fbrd

construclii amPlasate Pe ele

Cotele concrete la impozitul funciar 'il;H t"JfliII

/i
-j



pentru terenurile neevaluate de cdtre organele cadastrale in

scopul impozitdrii

(conform Anexei nr. I la Legea pentru punerea tn aplicare a

titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 16.06.2000)

6 Terenurile cu destina{ie agricoli:

1)toate terenurile,altele decit cele destinate finelelor Ei

paEunilor:

a)care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

2)Terenurile destinate finelelor Ei pdEunilor:

a) care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

1,5 lei pentru I grad-

hectar

110 lei pentru t hectar

0,75 lei pentru 1 grad-

hectar

55 lei pentru t hectar

Terenurile ocupate de obiecte acvatice(iazuri, lacuri ect. ) 115 lei pentru I hectar
de suprafa{5 acvaticl

7 Terenurile din intravilan,inclusiv:

l) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinle,loturi de

pe linga domiciliu(inclusive terenurile atribuite de cdtre

autoritatile publice locale ca loturi de pe lingd domiciliu gi

distribuite in extravilan d\n cauza insuficienlei de terenuri in

intravilan) in localitdtile rurale;

1 leu pentru 100 m 2

2) terenurile atribuite de cdtre autoritatea administraliei publice

locale ca loturi de pe lingid domiciliu gi distribuite in extravilan

din cauza insuficienlei de terenuri in intravilan,neevaluate de

cdtre organelle cadastrale teritoriale conform valorii

estimate(Grddini)

1 leu pentru 100 m2

3 ) terenurile destinate intreprinderilor agricole,alte terenri

neevaluate de catre organele cadastrale teritoriale conform

valorii estimate
l0 lei pentru 100 m2

8. Terenurile din extravilan,inclusiv:

l)terenurile pe care sunt amplasate clddiri ;i
construc{ii,carierele Ei pdminturile distruse in urma activitalii

de producfie,neevaluate de cdtre organelle cadastrale teritoriale

conform valorii estimate;

350 lei pentru t hectar

2) terenurile altele decit cele specificate la alin. (1),neevaluate

de cdtre orsanele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.
70 lei pentru I hectar

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

Pentru clddirile,construcjiile,casele de locuit

individuale,apartamentele ;i alte incdperi izolate,inclusiv cele

aflate la o etapd de finisare a construciiei de 50% 9i mai

mult,rdmase nefinisate timp de 3 ani dupd inceputul lucrdrilor

de constructie neevaluate de citre organele cadastrale in



scopul impozitlrii

(conform Anexei nr.2 la Legea pentru punerea tn aplicare a

titlului VI din Codut fiscal nr. 1056 din 16'06.2000)

9. Pentru cladirile gi construcliile cu destinalie agricold,precum Ei

pe alte bunuri imobiliare,neevaluate de cdtre organelle

cadastrale teritoriale conform valorii estimate,cu exceplia celor

prevdzute in pct. 10 Ei pct.1 l,inclusiv:

a)pentru persoanele juridice Ei fizice care desfrEoar[

activitate de intreprin zdtor ;

b) pentru persoanele fizice,altele decit cele specificate la lit.a)

0,1 la sutd din valoarea

contabilS a bunurilor

imobiliare pe perioada

fiscald

0,1 la sutd din costul

bunurilor

t0 Pentru bunurile imobiliare,cu exceplia celor prevdzute in pct.9

Ei pct.1 l,inclusiv:

a)pentru persoanele juridice qi fizice care desftgoard activitate

de intreprinzdtor

b) pentru persoanele fizice,altele decit cele specificate la lit.a)

0.3 la sutd din valoarea

contabild a bunurilor

imobiliare pe perioada

fiscald

0,3 la suta din costul

bunurilor imobiliare

11 Bunurile imobiliare cu destina{ie locativd(apartamente qi case

de locuit individuale)din localitdlile rurale se stabilesc dup[

cum urmeazd:

a)pentru persoanele juridice Ei fizice care desfrgoard activitate

de intreprinzdtor

b) pentru persoanele fizice,altele decit cele specificate la lit.a)

0,1 la sutd din valoarea a

bunurilor imobiliare pe

perioada fiscald

0,1 la sutd din costul

bunurilor imobiliare

Notd; in cazurile in care suprafala totald a locuinlelor ;i a
construcliilor principale ale persoanelor fizice care nu

deffi;oard activitate de tntreprinzdtor,intregistrate cu drept de

proprietate,depd;e;te 100 m 2 inclusiv,cotele concrete stabilite

ale impozitului pe bunurile imobiliare se majoreazd tnfunclie

de suprafaya totald,dupd cum urmeazd:

- de la 100 la I 50 m 2 inclusiv - de 1,5 ori,'

- de ta 150 la 200 m2 inclusiv - de 2 ori;



peste 300 m2 '- de 15 ori

Construclie principal -construclie fnre gis tr atd cu drept de

proprietate a persoaneifizice,care are destinalie de

Iocuinld Si n.u este antrenatd in sctivitatea de

tntreprinzdtor

Irran Punilou

Feodora Danilov'_v
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