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DECTZIA
Nr.8/6 din 15.12.2019

,,Cu privire la stabilirea cotelor concrete

a impozitului funciar gi pe

bunurile imobiliare pentru anul 2020"

in scopul asiguririi plitii de venit a bugetului gi in bazalegii nr.1056-XVI din

16.06.2000 pentru punerea in aplicare a Titlului VI al Codului Fiscal cu

modificirile ulterioare,in temeiul art.l  alin.(2) Iit. ,,a,, $i ,,fl,, al Legii nr,436-
XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd locald,Consiliul sdtesc

Gura Galbenei

DECIDE: '

1. Se stabilesc pentru anul2020 pe teritoriul satului Gura Galbenei rirmdtoarele

cote concrete la impozitulg funciar,privind impozitarea terenurilo9r gi

bunurilor imobiliare referitor la persoanele juridice gi fizice :

Terenul cu destina(ie agricoli :

a) Pentru toate terenurile,altele decit cele destinate fine(elor gi

pigunilor :

-care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru un grad hectar ;

- aure n-au indici cadastrali - 110 lei pentru un hectar ;

b)pentru terenurile destinate fine{urilor gi pigunilor :

-care au indici cadastrali - 0,7 5 lei pentru un hectar ;

-care n-au indici cadastrali - 55 lei pentru un hectar ;

c) pentru terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri)-l15 lei pentru

un hectar de suprafald acvaticd .

2. Terenurile din intravilan :

a)pentru terenurile care sunt amplasate fonduri de locuinte ,loturile
de pe lingS casd (inclusiv terenurile atribuite de cdtre autoritatea

administraJiei publice locale ca loturi de linga casd-grddini,in limitele

normelor stabilite gi distribuite in extravilan,din cauz,a insuficienlei de

terenuri in intravilan)- 1 leu pentru 100m.p.

b)pentru terenurile destinate industriei,transporturilorrtelecomunicaliilor

comerfului,intreprinderilor agricole gi terenurilor cu altd destinalie

speciald - 10 lei pentru 100 m.p.



3.Terenurile din extravila n destinate

industriei,transporturilor,telecomunicaliilor qi cele cu alti destinalie

speciald - 70 lei pentru un hectar i .,

-terenurile pe care sunt amplasate construclii gi instalalii,cariere qi ,l
pdminturile distruse in urma activitelii de produc{ie - 350 lei pentru un '::

hectar .

4.l.Impozitul pe clddirile Si construcliile cu destinalie agricold,precum gi

pe alte bunuri imobiliare,cu excepJia celor prevdzute de punctele 1 qi

2,neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale conform valorii
estimate ,se stabilegte dupa cum urmeazS. :

-pentru persoanele juridice gi fizice care desligoarS activitate de

intreprinzdtorz
-0,1 la suti din valoarea contabild a bunurilor imobiliare pentru perioada

fiscald;

-pentru persoanele fizice,altele decit cele specificate la prima liniu{a -
0,1 la suti din costul bunurilor imobiliare.

I.I Impozitul pe bunurile imobiliure cu ultd destinalie dectt ceu locativd

sau ugricold,rnclusiv exceptind garajele gi terenurile pe care acestea sunt

amplasate gi loturile intovdrdgirilor pomicole cu sau fbrd construclii.

amplasate pe ele,neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale .

conform valorii estimate,se stabileqte dupd cum urmeaz6: 
l

-pentru persoanele juridice gi fizice ,care desfrgoard activitatea de

intreprinzdtor
-0,3 la suti din valoarea contabilS a bunurilor imobiliare pe perioada

fiscal6;
*pentru persoanele fizice altele decit cele specificate la prirna liniu{i
0,3 la suti din costul bunurilor imobiliare.

4.2 Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinulie locutivd(apartamente

gi case de locuit individuale) din localitdlile rurale se stabilegte dupd curn ;

urmeazd,:

-pentru persoanele juridice gi fizice care desldqoar[ activitatea de

intreprinzdtor- 0,1 la suti din valoarea contabild a bunurilor imobiliare
pe perioada fiscald ;

-pentru persoanele fizice,altele decit cele specificate la prima liniuta -
0,1 la suti din costul bunurilor imobiliare.

5.Se acceptd puncrea in apiicare pe teritoriul plirndriei satului Gura

Galbenei a cotelor concrete a rmpozitelui funciar gi pe bunurile

imobiliare pcntru anul 2020 incepind cu data de 01 .01 .2020.



6.Responsabili pentru calcularea corectd gi achitarea in termenele

stabilite a impozitelor revine pldtitorilor gi speeialigtilor in problemel

perceperii fiscale ai primdriei Jechiu Viorica gi Bargan Galina .

Pregedintele gedinfei rescu Dumitru

Secretar interimar
al Consiliului sitesc Olirescu Ion


