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Cu privire lu stabilirea cotelor impozitului

p e bunurile imobiliare ;i inryozitul funciar
pentru unul 2020

in conformitate cu Titlul VI din Codul Fical, aprobat prin Legea Nr. I 163-KII din 24'04.1997,

Legera pentru punere in aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal nr.l056-XV din 16.06'2000, cu

modificirile Ei complet[rile ulterioare, Legea privind administralia publicl local[ nr.436 -XVI
din 28.12.2006, Legea privind finanfele publice locale nr.397-XY din 16.10.2003, Legea cu

privire la datoria sectorului public, garanliile de stat qi recreditarea de stat nr.4l9-XVI din

22.12.2006, Consiliul Local aprob[ cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare qi

impozitul funciar, dup[ cum urmeazd:

Nr. dio Obiectele impunerii Cotele

concrete

I Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

pentnr bunurile imobiliare evaluate de c[tre organele cadastrale in

scopul impozitdlii
(conform art.280 din Titlul VI al Codului Fiscal)

Bunurile imobiliare. inclusiv:

I -u destinalie locativd (apartamente gi case de locuit individuale,

terenuri aferente acestor bunuri)

0,lyo

2 garajele gi terenurile pe care acestea sint amplasate, 0,ryo

J loturile intovdr[qirilor pomicole cu sau f[rd constructii amplasate 0,lYo

4 terenurile agricole cu construclii amplasate pe ele O,l%o din

costul

bunurilor

5 bunurile imobiliare cu alt[ destinaJie decit cea locativb sau agricol[,

inclusiv exceptind garajele qi terenurile pe care acestea sint amplasate

gi loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau f[rd construclii amplasate

oe ele

0,3 yo

II Cotele concrete la impozitul funciar
pentru terenurile neevaluate de c[tre organele cadastrale in scopul

impozitdrii

.: . 9{O
!q- - ii' n',1.'/!



(conform ane

Siscal nr. toso din 16.06.2000)
Terenurile cu destin.alie ag"i6til
a) toate terenurile, alGG dd cele destinate finepGiqilagunitoi
- care au indici cadastrali
- care nu au indici cadastrali

b) terenurile des
- care au indici

- care nu au indici cadastrali

c)Se aprobd cuantumul pl{ii pentru pdguni de
urmeazd:

I vacd - 40,0 lei;
I cal -70,Q lei;

I junci J.5,0lei;
I migar -30,0lei;

la cetlteni dupd cum

I oaie - 5,0 lei;
I caprd - 5,0lei.

d) terenurile ocupate 115 lei
pentru I
haTerenuri din intravilan,lnclusiv:

l) terenurile pe ca

de construc{ie a

terenurile atribuite de cdtre autoritatea administraliei pubrice locale
ca loturi 

{_. 
p. lingd casd, in limitele normelo^tuuitit., gi distribuitein extravilan, din cauza insuficientei de terenuri in intravilan) in

localititile rurale

1 leu

pentru

100 m2

2) terenurile

ca loturi de
insuficientei de terenuri in intravilan), neevaluate de c6tre organele

rii estimate.(Gridini)
3)terenurile destin
neevaluate de citre organele cadastrale teritoriale

alte terenuri,
conform valorii

Terenurile din extravilan, inclusiv:
l)terenurile pe care sunt amplasate clddiri

e in urma activitdfii de
strale teritoriale conform

gi construcfii, carierele gi

produc{ie, neevaluate de

2)terenurile altele de
organele cadastrale teritorial e conform valorii estimate:

cotere concretera impozitut pffi
pentru clrdirile, construcfiile qi casele de locuit individuare



organele cadastrale in scopul impozitdrii

(conform Anexei nr.2laLegea pentru punerea in aplicare a titlului VI
din Codul Fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

9. Pentru clIdirile qi construcfiile cu destinalie agricolb, precum qi pe

alte bunuri imobiliare, neevaluate de c[tre organele cadastrale

teritoriale conform valorii estimate, cu exceplia celor previzute in

pct.l0 qi pct.l 1, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice Si frzice care desfbqoar[ activitate

de intreprinz[tor

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

0,1 o/o din
valoarea

contabilI
0,1 Yo din
costul

bunului

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

pct.l1, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice qi fizice care desf[qoar[ activitate

de intreprinz[tor
b) pentru persoanele frzice, altele decit cele specificate la lit.a)

0,1 %o din

valoarea

contabilI

0,1 Yo din
costul

bunului

I l. Bunurile imobiliare cu destinalie locativ[(apartamente qi case de

locuit individuale) din localitfiile rurale se stabilesc dupd cum

urmeazd:

a) pentru persoanele juridice qi fizice care desfiqoard activitate

de intreprinzltor
b)pentru persoanele frzice, altele decit cele specificate la lit.a)

0,1 % din

valoarea

contabili

0,1 Yo din
costul

bunului

Nota: in cazurile in care supraf4a totald a locuintelor gi a construcfiilor principale ale

persoanelor fizice care nu d^esfEgoard activitate de intreprinzdtor, inregistrate cu drept de

proprietate, depdgegte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile

imobiliare se majoreaz[ in func1ie de suprafala total6, dup[ cum urmeazd'.

- de la 100la 150 m2 inclusiv - de 1,5 ori;

- de la 150 la 2OO r* inclusiv - de2 orj.,

- de la 2001a300 m2 inclusiv - de l0 ori;

- peste 300 m2 - de 15 ori.

Rlspunzitor pentru indeplinireaprezentei decizii va fi perceptorul fiscal Cojocaru Svetlana.

Preqedintele qedi Omelianovici Vasile

Strijcl OliviaSecretar CL


