
Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL ORIIEI

Pecny6.nuna MorAona

COBET
MYHI,IUUIIITfl, OPXEfi

29.12.20t7

Cu privire la aprobarea cotelor
pe bunurile imobiliare pentru anul2018

tn conformitate cu art.280 din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, art.14 din

Legea privind administralia publicd locald nr.436-XVI din 28.12.2006,

CONSILruL MLINICIPAL ORHEI DECIDE:

1.Se stabilesc cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018 conform anexei

laprezenta decizie.

2. Controlul asupra executdrii prezentei decizii, revine viceprimarului municipiului Orhei

dna Marina CRAVCENCO.

Preqedintele gedintei

Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului municioal Orhei

Evgheni PISOV

DECIZIE

mun.0rhei

t4.l

Ala BURACOVSCHI

nr.



Anexa la decizia
nr.14.1 din 29.12.2017

1. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare

N

r.
Denumirea impozitului Codul Cota impozitului

1 Impozit funciar pe toate terenurile cu destinalie

agricold, altele decdt pdguni qi fAnele:

- care au indici cadastrali
- care nu au indici cadastrali

113110

(113r20
pentru

gospod[rii

!6rdnegti)

1,5 lei pentru 1 grad/ha

1 10 lei pentru t ha

2. Impozit funciar pe pdguni gi fdnele:

- care au indici cadastrali
- care nu au indici cadastrali

I 13 150

0,75 lei pentru lgradlha
55 lei pentru t ha

J, Impozit funciar pe terenurile ocupate de obiecte

acvatice
113110 115 lei pentru t ha de

suprafald acvatici

6

4,

5

Impozit funciar pentru terenurile din intravilan:
- atribuite de cdtre autoritatea administraliei

publice locale ca loturi de pe ldngd

domiciliu qi distribuite in extravilan din
cauza insuficienlei de terenuri in
intravilan,neevaluate de cdtre organele

cadastrale teritoriale conform valorii
estimate

- destinate intreprinderilor agricole, alte

terenuri neevaluate de citre organele

cadastrale teritoriale conform valorii
estimate

Impozit funciar pentru terenurile din extravilan,
altele decdt cele specificate la pct.6, neevaluate

de cdtre organele cadastrale teritoriale conform
valorii estimate

Impozit funciar pentru terenurile din extravilan pe

care sunt amplasate clbdiri gi construcfii, carierile
gi pdmdnturile distruse in urma activitdlii de

produclie, neevaluate de cdtte organele cadastrale

teritoriale conform valorii estimate

I 13 130

1 13 140

Ir3130

1 13 130

4 lei pentru 100 m,p.

10 lei pentru 100 m.p.

70 lei pentru t ha.

350 lei pentru t ha

l. Impozitul pe clddirile qi construcliile cu

destinalie agricoli, precum gi pe alte bunuri
imobiliare, nespecificat inp.7 gi p.11, neevaluate

de citre organele cadastrale teritoriale conform
valorii estimate, se stabilegte dupd cum urmeaz6:

- pentru persoane juridice gi frzice care

desfbgoard activitate de intreprinz[tor

- pentru persoane fizice, altele decdt cele

specificate la prima liniutd
tt3220

r i 3210 0.1 la sutd din valoarea

contabilI a bunurilor
imobiliare pe perioada

fisca16

0.1 la sutd din costul

bunurilor imobiliare



N

r.
Denumirea impozitului Codul Cota impozitului

8 - In cazurile in care suprafala totald a locuinlelor

$i a construcliilor principale ale persoanelor

frzice care nu desftqoard activitate de

intreprinzdtor, inregistrate cu drept de proprietate,

depdgegte 100 m2 inclusiv, cotele concrete

stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se

majoreazdin funclie de suprafalatotald, dup[ cum

urmeazd:

- de la 100 la 150 m2 inclusiv - de 1,5 ori;
- de la 150 la 200 m2 inclusiv - de 2 ori;
- de la 2001a300 m2 inclusiv - de 10 ori:
- oeste 300 m2 - de 15 ori.

r13220

9, Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinalie

locativd (apartamente qi case de locuit
individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din
orage; pentru garajele qi terenurile pe care acestea

sint amplasate, loturile intovardgirilor pomicole

cu sau fdrd construclii amplasate pe ele

r13240 _0,1_Yo dtnbaza
impozabild a bunurilor
imobiliare

10. Impozitul pentru bunurile imobiliare pentru

terenurile agricole cu construclii amplasate pe ele,

care au valoare de piaJd estimatd:

- achitat de cdtre persoanele juridice gi fizice
inregistrate in calitate de intreprinz[tor

- achitat de cdtre persoanele fizice - cetdteni

113230

rt3240

0, I % din baza rmpozabill
a bunurilor imobiliare .

11 Impozitul pentru bunurile imobiliare cu altd
destinalie decdt cea locativd sau agricold, inclusiv
exceptdnd garajele gi terenurile pe care acestea

sunt amplasate gi loturile intovdrdqirilor pomicole

cu sau ftr6. construclii amplasate pe ele,

neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale
conform valorii estimate, se stabile;te dupd cum

vrmeazd'.

- pentru persoanele juridice qi frzice care

desfdqoard activitate de intreprinzdtor

pentru persoanele fizice altele

specificate la prima liniula
decdt

r13230

r13240

0.3% din valoarea

contabild bunurilor
imobiliard pe perioada

fiscal4

0,3% din costul bunurilor
imobiliare.

Secretar al
Consiliului municipal Orhei Ala BURACOVSCHI


