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DECIZIA nr.l0/3
dirt 14.12.2021

Cu privire Ia stabilirea cotelor concrete
a impozitului funciar qi pe bunurile
imobiliare pentru anul 2022"

in scopul asigur6rii plefli de venit a bugetului gi inbaza Legii ff.1056-XVI din
16.06.2000 pentru punerea in aplicare a Titlului VI al Codului Fiscal cu

modificdrile ulterioare,in temeiul art.l4 alin.(Z) ht. a, n) al Legii nr. 436-XYI din
28 decembrie 2006 privind administralia publicd locald ,Consiliul sdtesc Gura
Galbenei

.I 'l , ,

DECIDE:

1. Se stabilesc pentru arlul2022 pe teritoriul satului Gura Galbenei urmdtoarele
cote concrete Ia impozitul funciar,privind impozitarea terenurilor $i
bunurilor imobiliare referitor la persoanele juridice qi fizice :

Terenul cu destinafie agricol5 :

a) Pentru toate terenurile,altele dectt cele destinatefinelelor Si pdsunilor :
-care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru un grad hectar ;

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

b) pentru terenurile destinatefinelurilor Si pdsunilor :

-care au indici cadastrali - 0,75 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 locuinle ,loturile de
pe ling6 casd (inclusiv terenurile atribuite de cdtre autoritatea
administratiei publice locale ca loturi de ling6 cas6-grddini,in limitele
normelor stabilite qi distribuite in Extrav$an din cauza insuficienlei de
terenuri in intravilan)- 1 leu pentru L00m.p.
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\
b)pentru terenurile destinate industriei,transporturilor,telecomunica[iilor \
comerlului,intreprinderilor agricole qi 'terenurilor cu ahd destinalie

speciald - 10 lei pentru 1.00 m.P.

3. Terenurile din extravilan

destinate industriei,transporturilor,telecomunica{ii1or qi cele cu altd

destinafie speciald - 70 lei pentru un hectar I
-terenurile pe care sunt amplasate construcJii qi instalalii,cariere qi

pdminturile distruse in uffna activitdlii de productie - 350 lei pentru un

hectar

4. Impozitul pe clddirile Si construc[iile cu destinalie agricold,preatm qi pe alte

bunuri imobiliare,cu exceplia celor prevdzute de punctele 1 qi 2,neevalvate

de c6tre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate ,se stabileqte

dupd cum urmeazd :

-pentru persoanele juridice.rpi fizice care desfEgoarb activitate de

intreprinziltorz
-0,1 la suti din valoarea contabilE a bunurilor imobiliare pentru perioada

fiscal6;
-pentru persoanele fizice,altele decit cele specificate la prima liniu!6 -
0r1 la sutl din costul bunurilor imobiliare.

4.1 Impozital pe bunurile imobiliare cu altd destinalie dectt cea locativd

sau agricold,inclusiv exceptind garajele gi terenurile pe care acestea sunt

amplasate qi loturile intovdrdgirilor pomicole cu sau f6rd construclii

amplasate pe ele,neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale

conform valorii estimate,se stabileqte dupd cum urmeaz6:

-pentru persoanele juridice gi fizice ,care desfdqoar6 activitatea de

intreprinziltor
-0,3 la suti din valoarea contabild a bunurilor imobiliare pe perioada

fiscalS;
-pentru persoanele fizice altele decit cele specificate la prima liniu!6 -
0,3 la suti din costul bunurilor imobiliare.

4,2 Impozitul pe bunurile f*iUtiorc cu destinalie locativd(apartamerfie
qi case de locuit individuale) din localit61i1e rurale se stabileqte dup6 cum

ttmeazd:

-pentru persoanele juridice gi fizice ,g?!e desf6qoard activitatea de

intreprinziltor- 0,L la suti din valoarea contabilE a bunurilor imobiliare
pe perioada fiscald ;
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5.

6.

7.

-pentru persoanele fizice,altele decit cele specificate [a prima liniuld -
0,1 la sutl din costul bunurilor imobiliare.

Se acceptd punerea in aplicare pe teritoriul primdriei satului Gura Galbenei a
cotelor concrete a impozitelui funciar qi pe bunurile imobiliare pentru anul
2022 incepind cu data de 01 .01.2022.

Responsabili pentru calcularea corecti qi achitarea in termenele stabilite a
impozitelor revine plStitorilor gi specialiqtilor in problemele perceperii
fiscale a primdriei Jechiu Viorica gi Bargan Galina.

Prezenta decizie se aduce la cunoqtinla prin afiqare qi publicare pe pagina
oficia16 a prim6riei Registrul de Stat al Actelor Locale .

Presedintele sedintei,t,
Victor

Secretar al Consiliului sit'esc i Corina
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