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Cu privire la punerea in aplicare a cotelor
pe bunurile imobiliare qi impozitului funciar
pentru anul 2019

In conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din
24.04.1997, Legea pentru punere in aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XV din
16.06.2000, cu modificdrile qi completirile ulterioare, art.l4 alin.(2) litera a) din Legea privind
administrafia publicd localS nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 50 din Legea finanlelor publice qi

responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.20 din Legea privind finanlele
publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.37 din Legea cu privire la datoria sectorului public,
garanfiile de stat qi recreditarea de stat nr.419-XVI din22.12.2006,

CONSILruL MUNICIPruLUI ORHEI DECIDE :

1. Se pun in aplicare cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare si impozitul
funciar pentru anul 2019 conform anexei Iaprezenta decizie.

2. Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al

actelor locale.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului
Orhei dna Marina CRAVCENCO .

Pregedintele qedinlei
Semnat la data de y'.
Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului municipal Orhei Ala BURACOVSCHI
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Anexa Ladecizia

din cx/z. zlt

Coteleconcretelaimpozitulpebunurileimobiliare
pentru bunurile imobiliare evaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozitirii

m art. 280 din titlul VI al Codului

Bunurile imobiliare, inclusiv:
0,lolo din baza
impozabild bunurilor
imobiliare

cu destina{ie locativd (apartamente qi case de locuit individuale terenuri

aferente acestor bunuri) ;

O,lYo dinbaza
impozabild a bunurilor
imobiliare

garajele qi terenurile pe care acestea sunt amplasate;

0,1%o dinbaza
impozbild a bunurilor
imobiliare

loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau fbrd construclii amplasate pe ele'

0.lVo dinbaza
impozbild a bunurilor
imobiliare

terenuri agricole cu construc{ii amplasate pe ele

0,3Yo dinbaza
impozabild a bunurilor
imobiliare

nafie decit cea locativd sau agricold,

inclusiv excepttnd garajele qi terenurile pe care acestea sunt amplasate qi

loturile intov6ragirilor pomicote cu sau gra construclii
Cotele concrete la impozitul funciar

pentru terenurile neevaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozitirii

(conform Anexei nr. t la Legea pentru punerea tn aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr' 1056

din 16.06.2000)

1,50 lei pentru I grad-

hectar

Terenurile cu destina{ie agricol[:
l) toate terenurile, altele decit cele destinate finefelor 9i pdqunilor:

a) care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali 110 lei pentru t ha

0.75 lei pentru
2) Terenurile destinate finefelor qi paqunilor:

a) care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali 55 lei pentru t hectar

1 15 lei pentrul hectar
3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri,lacuri ect.)

4lei pentru 100 m'

atea administraJiei publice locale

ca loturi de pe lingd domiciliu 9i diskibuite in extravilan din cauza

insuficientei de terenuri in intravilan, neevaluate de c6tre organele

cadastrale teritoriale conform valorii estimate (gr ddini) :

- ora$e

municipii, oraqe-rezidente

10lei pentru 100m2
rilor agricole, alte terenuri neevaluate

de cdtre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.



7. Terenurile din extravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate clddiri qi construclii, carierele qi

p6minturile distruse in urma activitdlii de producfie, neevaluate de citre

organele cadastale teritoriale conform valorii estimate; 350lei pentru lha

I
t

I

2fe"uttte attele decit cele specificate la atin. 1 pct.], neevaluate de

cdtre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.
70 lei pentru I ha

Hi*ilfi""tJ?,ii *"u0" i izorate,Lnclusiv

cele aflate la o etap6 de iinisare a consfuctiei de 50% gi mai mult, rdmase nefinisate timp de 3 ani dupd

lnceputul lucrdrilor de constructie

neevaluate de cltre organele cadastrale in scopul impozitlrii
(conform Anexei.2 la Legea pentru punirea in aplicare a titlului VI din CodulJiscol nr.l056 din

. 16.06.2000)

8. @strucfiile cu destinafie agricola, garajele,

construcfiile amplasate pe terenurile loturilor intovdrdqirilor

pomicole, neevaluate de c6tre organele cadastrale teritoriale conform

valorii estimate, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice qi fizice care desfbSoarl activitate de

intreprinzdtor

b) pentru persoanele ftzice, altele decit cele specificate la lit a) pct 8.

0.lla sutd din valorea
contabild a bunurilor

mobiliare pe perioada
hscald
0.1 lasutidincostul
bunurilor imobiliare

9. Pentru bunurile imobiliare, alte decit cele specificate in pct 8 
|

neevaluate de citre organele cadastrale teritoriale conform valorii 
I

estimate, inclusiv: 
I

a) pentru persoanele juridice qi fizice care deslaqoard activitate de 
lO.ttusut[dinvalorea

intreprinzdtor; lcontabil'abunurilor
I imobiliare pe Perioada
I fiscald

b) persoanele fizice, altele decit cele specificate la lit. a) pct.9 0.11a sutS din costul
bunurilor imobiliare

locuinlelor Si a construcliilor principale ale

persoanelor.fizice care nu desJdsoard activitate de intreprinzdtor, tnregistrate cu drept de proprietate,
'depdseSte 

t7O m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se maioreazd

tnfuncYie de suprafa|a totald, dupd cum urmeazd:

- de la 100la 150 m' inclusiv - de 1,5 ori;
- de la 150la 200 m2 inclusiv - de 2 ori;

| - dr lo 200]ra 300 m2 inclusiv - de l0 ori;
lr

l-puttu300m'-del1ori. , .., ---,-^_.-^:/:_:^-I Construclie principald - construclie inregistratd cu drept de proprietate a persoanei Jizice, care

I are destinatie de locuinld si nu este antre

Executor: Iulia FRUNZA

Secretar al Consiliului municipal Orhei
VSCHI


