
Republica Moldova
Raionul X'loreqti

Consiliul origenesc X'loregti

Pecuy6nulca Mouona
Pafion O.rroperurr

Iopogcrcoft Coser Oloperurr

DECIZIE
Din 26 ianuarie202l nr. 01/04

Cu privire la stabilirea mlrimii
cotelor impozitului pe bunurile imobiliare
pentru anul202l

in scopul asigur6rii pa4ii de venituri la buget, conform art. 14 alin.(2) lit.a) al Legii
RM nr.43612006 privind administratia publicd local6; art.4 alin.(3) al Legii RM nr.43512006

privind descentralizarea administrativd; Titlul VI art.280 din Codul Fiscal al RM; art.4 alin. (4)

al Legii RM nr. 1056/2000 pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, Consiliul
orSgenesc DECIDE:

1. Se stabilesc, incepAnd cu 01.01.2021:

l.L Cotele impozitului pe bunurile imobiliare:

a) 0.07% din baza impozabild a bunurilor imobiliare pentru imobilele cu destinatie

locativi (apartamente gi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri);

pentru garajele gi terenurile pe care acestea sint amplasate, loturile intovdragirilor

pomicole cu sau ftrE construcfii amplasate pe ele ;

b) 0,3yo din baza impozabild a bunurilor imobiliare pentru terenurile agricole cu

construclii amplasate pe ele;

c) 0,3o/o din baza impozabilI a bunurilor imobiliare pentru bunurile imobiliare cu alt6

destinatie decit cea locativi sau agricold, inclusiv exceptind garajele gi terenurile pe care

acestea sint amplasate gi loturile intovdrIgirilor pomicole cu sau fbrd constructii

amplasate pe el.

1.2 Terenurile cu destinatie agricolI:

a) terenurile destinate ffnetelor gi pEpunilor:

- care au indici cadastrali - 0,75lei pentru I grad-hectar;

- care nu au indici cadastrali - 55 lei pentru t hectar;

b) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazun,lacuri etc.) -115 lei pentru t hectar de

suprafald acvaticd,.

1.3 Terenurile din intravilan/extravilan:



a) terenurile atribuite de c[tre autoritatea administratiei publice locale ca loturi de pe

ling6 domiciliu qi distribuite in extravilan din cauza insuficienlei de terenuri in intravilan,

neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru 100 mr;

1.4 Terenurile din extravilan pe caxe sint amplasate clddiri gi construclii, carierele gi

pdminturile distruse in urma activitdjii de producJie, neevaluate de c6tre organele cadastrale

teritoriale conform valorii estimate - 350 lei pentru t hectar.

2. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcind Comisiei de specialitate

pentru economie, buget qi finante.

3. Decizia aprobatd" se prezintS Serviciului Fiscal de Stat in termen de l0 zile de la data

adopt6rii gi se aduce la cunogtintd contribuabililor.

Preqedintele gedinfei
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