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DECIZIE
a Consiliului sdtesc Batir

din 14 decembrie 2021

[Cu privire la stabilirea cotelor impozitului
pe bunurile imobile qi impozitul funciarl

in Conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea Nr.l163-XIII

din 24.04.1997, Legea pentru punerea in aplicare a titlului VI din Codul fiscal

nr.1056-XV din 16 iunie 2000, cu modificadrile ulterioare, Legea privind

administralia public6 1oca15 nr. 436-XVI din 28.12.2006,Legea finanlelor publice

locale nr. 397-XV din 16.10.2003, conform avizului comisiei consultative de

specialitate, Consiliul sdtesc Batir, aprobd cotele concrete la impozitul pe bunurile

imobiliare gi impozitul funciar pentru anul2022' dupd cum urmeaz6:

DECTDE :

Cotele
Concrete

Obiectele impunerii

cotele concrete Ia impozitul pe bunurile imobiliare
pentru bunurile imobiliare evaluate de cdtre organele cadastrale in scopul

impozitArii (conform art.280 din titlul VI al Codului fiscal

Bunurile imobiliare, inclusiv :

@partamente qi case de locuit individuale

terenuri aferente acestor bunuri) :

Garaiele si terenurile pe care acestea si4t alqpleqate;

L"t ril. 1"t*6r[qirilor pomicole cu sau frr6 constructii

amplasate pe ele

Terenurile cole cu construclii lasate pe ele.

B"""ril.j.t"biliare cu altd destinafie decfit cea locativl sau

agricold, inclusiv exceptdnd garajile Ei terenurile pe care acestea

sint amplasate qi loturile intovaraqirilor pomicole cu sau frra
construclii amplasate Pe ele.

Cotele concrele la impozitul funciar
pentru terenurile neevaluate de citre organele cadastrale in scopul impozitdrii

(conform Anexei nr.1 la Legea pentru punerea in aplicare a titlului VI din Codul

fiscal nr. 1056 din 16.06.2000

1. Terenurile cu destina{ie agricoli:
a)toate terenurile, altele dec6t cele destinate

lor si p6sunelor:

Nr.
d/o
I

1

2

J
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1,5 lei pentru lgrad-hectar
110 lei pentru t hectar

care au indeci cadastrali

care nu au indici cadastrali

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

55 lei pentru t hectar

b)terenurile destinate f6nelelor gi pdqunelor:

- care au indeci cadastrali
- care nu au indici cadastrali

115 lei pentru I hectar de

rafa|l acvaticd
c) Terenurile ocupate de obiecte acvatice

tazur\,lacuri

1 leu pentru 100 m

2. Terenurile din intravelan:
a) Terenurile pe care sunt amplasate fondul de

locuinle, loturi de pe l6ngd domiciliu (inclusiv

terenurile atribuite de cStre autoritSlile
administraliei publice locale ca loturi de pe lAnd

domiciliu Ei distribuite in extravelan, din eauza

insuficienlei de terenuri in intravelan):
- in localitdtile rurale

10lei pentru 100 m2

b)Terenurile destinate intreprinderilor agricole,

alte terenuri neevaluate de cdtre organele

cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70 lei pentru t hectar

specificate la punctul 5, neevaluate de cdtre

organile cadastrale teritoriale conform valorii

3. Terenurile din extravelan, aitele dec6t cele

350 lei pentru t hectar

5. Terenurile din extravelan pe care sunt

amplasate clddiri Ei construclii, carierile Ei

pdm6nturile distruse in urma activitatii de

produclie, produclie neevaluate de catre organile

cadastrale teritoriale conform valorii estimate

cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
pentru cl6dirile, construcfiile, casele de locuit individuale,apartamentele Ei alte

inc6periizolate,inclusiv cele aflate la o etapd finisare a construcliei de 50% Ei mai

mult,r6mase nefinisate timp de 3 ani dupd inceputul lucrdrilor de construcfie neevaluate

de cdtre organile cadastrale in scopul impozitdrii
(conform Anexei ZlaLegea pentru prr.r.u in aplicare a titlului VI din Codul fiscal

nr.1056 din 16.06.2000) 

-0,1 la sutd din valoarea

contabild a bunurilor
imobiliare pe perioada

fiscal6

i. I.nporitul pe clddirile Ei constucliile cu

destinalie agricold, precum Ei pe alte bunuri

imobiliare, cu exceplia celor previzute in
punctele 1t gi 2 , neevaluate de cdtre organele

cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se

stabileqte dupd cum urmeaz6:
- Pentru persoanele juridice Ei fizice care

de sf6Eoard activitate de intre ptinzdtor ;

7

8

9



0,1 la sutd din costul

bunurilor imobiliare
- Pentru persoanel e frzice, altele dec6t cele

ificate la prima liniu

0,3 la sutd din valoarea
contabild a bunurilor
imobiliare pe perioada

fiscalI
0,3 la sutd din costul

bunurilor imobiliare

-@unurile 
imobiliare, cu alt6

destinalie decit cea locativS sau agricold, inclusiv

exceptind garajele qi terenurile pe care acestea

stnt amplu*t. qi loturile intovdrdqirilor pomicole

cu sau f6r6 construclii amplasate pe ele,

neevaluate de cdtre organile cadastrale teritoriale

conform valorii estimate, se stabileqte dupd cum

urmeazd'.
- pentru persoanele juridice qi fizice care

desf6goar6 activitate de intreprinzdtor:

- persoanele fizice, altele decit cele

specificate la Prima liniu

0,1 la sutd din valoarea a

bunurilor imobiliare Pe
perioada fiscal6

0,1 la sutd din costul

bunurilor imobiliare

@unurile imobiliare cu distinalie

locativd (apartamente gi case de locuit

individuale) din localiti1ile rurale se stabilesc

dupd cum urmeazS:
- pentru persoanele juridice gi fizice care

desfEgoard activitate de intrprrnzdtor

- pentru persoanel e frzice, altele decit cele

specificate la Prima liniula

nlelor qi a construcliilor

principale ale persoanelor fiiice care nu desflqoarA yilil"l,: d:]*:p^l::?:?:'

I

Construtlie princip ald - construclie inregistrati cu drept de proprietate a persoanel

frzice,.ur. ur. d.Jtirrulie de locuinla Ei n-u este antrenatd in activitate de intrePrinzdtor'

ffi;ffi;;;";;*,;;;;"p;ietate, depaqeEte ioo n.' inclusiv, :"t'1:::l:':::^:fb,ll,':
are impozitului pe'brrnuiile imobiliare^se'maj oreazdin func{ie de suprafafa totald, dupa

cum urmeaz6:
- de la 100 la 150 m2 inclusiv de 1,5 ori:

- de la 150 laZOO m2 inclusiv de 2 ori

- de la2OO la 300 m2 inclusiv de 10 ori:

- peste 300 m2 - de 15 ori.

PreEedintele qedin

Contrqsemneazd

Tamara Borodin

Secretarul Consiliu Valeria Spinu


