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DECIZIE nr.5/5
din 01 decembrie 2020

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile
imobiliare ;i impozitului funciar pentru anul 2021

in conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.ll63ll997,Legea
pentru punere in aplicar6 a titlului VI din Codul fiscal nr.105612000, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, art.14, alin 2, lit. a) al Legii privind administrafia publicd locali nr.

43612006, art. 28, alin. 2 al Legii finanfelor publice qi responsabilitAfii bugetar-fiscale nr.
18112014, art.32,lit b) al Legii privind finanlele publice locale ru.39712003, cu modificdrile qi

completarile ulterioare, Legea cu privire la datoria sectorului public, garanliile de stat qi

recreditarea de stat nr. 41912006, avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate in
problemele economico-financiare, comerf, Consiliul comunal Ivancea D E C I D E:
l. Se aprobd cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare gi impozitul funciar pe anul

2021, dupd cum urmeazS: 6

Nr
dlo

Obiectele impunerii Cotele concrete

I Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
pentru bunurile imobiliare evaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozit6rii

( conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal
Bunurile imobiliare- inclusiv:

1 cu destinalie locativd (apartamente qi case de locuit individuale
terenuri aferente acestor bunuri);

0,roh

2. garajele qi terenurile pe care acestea sunt amplasate; 0,70h
I loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau lErd constructii amplasate pe

ele.

0,|yo

4. Terenurile agricole cu construc{ii amplasate pe ele 0,lo
5. Bunurile imobiliare cu altd destinalie decit cea locativd sau agricold,

inclusiv excepttnd garajele gi terenurile pe care acestea sunt amplasate

Ei loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau fErd construcfii amplasate pe

ele.

0r3o

TI Cotele concrete la impozitul funciar
pentru terenurile neevaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozitdrii

(conform Anexei nr. I la Legea pentru punereq tn aplicare a titlului VI din Codul fiscal
nr. I 056 din I 6.06.2000)

6. Terenurile cu destina(ie agricoll:
I ) toate terenurile, altele decit cele destinate finelelor qi pdqunilor:

a) care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

1,5 lei pentru 1

grlha

pentruI 10 lei

tha

I



2) Terenurile destinate finelelor Ei pdEunilor:

a) care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

0,75 lei p/u I

blha

55 lei pentru lha
3) ferenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri ect.) 1 15 lei pentru

tha de suprafald

acvaticd

7. Terenurile din intravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinfe, loturi de pe

ling6 domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de cdtre autoritdtile
publice locale ca loturi de pe lingd domiciliu qi distribuite in
extravilan, din cauza insuficientei de terenuri in intravilan
(grddini))
- in localitalile rurale;

I lei pentru 100

m2"

terenurile destinate intreprinderilor
neevaluate de bAtre organele cadastrale

estimate.

agricole, alte terenuri

teritoriale conform valorii

2) 10 lei pentru

100 m2

8. Terenurile din extravilan, inclusiv:
l) terenurile pe care sunt amplasate clSdiri Ei construclii, carierele

qi pdminturile distruse in urna activitElii de produc{ie,

neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale conform
valorii estimate;

350 lei
pentrulha

2) terenurile altele decit cele specificate la pnt. l), neevaluate de

c6tre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

70 lei pentru tha

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
pentru clSdirile, constructiile, casele de locuit individuale, apartamentele gi alte incdperi izolate,
inclusiv cele aflate la o etapd de finisare a construcliei de 50% qi mai mult, rdmase nefinisate
timp de 3 ani dupd inceputul lucrdrilor de construclie neevaluate de cltre organele cadastrale
in scopul impozitirii (conform Anexei.2 la Legea pentru punerea tn aplicare a titlului VI din
Codul liscql nr.l056 din 16.06.2000)

9. Pentru cl[dirile gi construc]iile cu destinafie agricolS, garajele,

construcliile amplasate pe terenurile loturilor intovdrSgirilor pomicole,
neevaluate de c6tre organele cadastrale teritoriale conform valorii
estimate, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice gi fizice care desfEqoarl activitate de

intreprinzdtor;
0,1 la sutd din
valoarea

contabil[ a

bunurilor

imobiliare pe

perioada fiscald
b) pentru persoanele frzice, altele decit cele specificate la lit. a) 0,1 la sutd din

costul bunurilor
imobiliare.

2



t0. Pentru bunurile imobiliare, alte decit cele specificate in pct. 9 qi pct.l l,
neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale conform valorii
estimate, inclusiv:

a) pentru persoanele juridice gi fizice care desf[goard activitate de

intreprinzdtor;

0,3 la sutd din
valoarea

contabil6 a

bunurilor
imobiliare pe

perioada fiscal6;

b) persoanele ftzice, altele decit cele specificate la lit. a). 0,3 la sutd din
costul bunurilor

imobiliare.
l1 Bunurile imobiliare cu destinalie locativ6 (apartamente qi case de locuit

individuale) din localitdlile rurale se stabilesc dupd cum urmeazd:

a) pentru persoanele juridice qi fizice care desfbEoard activitate de

intreprinzdtor;

0;1 la sutd din

valoarea

contabild a

bunurilor

imobiliare pe

perioada fiscali

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

0,1 la sutd din

costul bunurilor

imobiliare

Nota: In cazurile tn care suprafaYa totald a locuinlelor Si a construcliilor principale ale
persoanelor fizice care nu desfisoard activitate de tntreprinzdtor, tnregistrate cu drept de

proprietate, depdseSte 100 m2 inclusiv, cotele conuete siabitite ale impozitului pe bunurile
imobiliare se majoreazd tnfunclie de suprafaya totald, dupd cum urmeozd:
- de la 100 la 150 m' inclusiv * de 1,5 ori;
- de la 150 la 200 m2 inclusiv - de 2 ori;
- de la 200 la 300 m2 inclusiv - de l0 ori;
- peste 300 m2 - de 15 ori.

Construclie principald - construclie inregistratd cu drept de proprietate a persoanei fizice,
care qre destina{ie de locuinyd $i nu este antrenatd tn activitatea de tntreprinzdtor.

2.

3.

Prezenta decizie intr[ in vigoare la 01. 01.2021 gi poate fi atacatd, in judecdtoria Orhei in
termen de 30 zile de la data includerei acesteia in Registrul de stat al actelor locale.
Controlul executdrii prezentei decizii se pune pe seama primarului comunei Ivancea.

Pregedintele gedinlei Ina GRECU

Semnat la d.ata a" /3't"/ .

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului local Nadejda COVALI
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