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D E C IZIE nr. 06/ 06
din07.12.2017

Cu privire la aprobarea cotelor concrete a impozitului
funciar gi impozitului pe bunurile imobiliare pentru an. 2018.

in scopul asigurdrii pdrtii de venit a bugetului local, in conformitate cu art. l4(2) lit. a, art.

lg(4), art.22(1) a Legii nr. 436-XVI din28.12.2006 ,,Privind administrafia publicd locald", inbaza

Legii nr. Nr. 1056-XIV din 16.06.2000 ,,Pentru punerea in aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal (

Impozitul pe bunurile imobiliare) cu modificlrile ulterioare efectuate pe parcurs, tn conformitate

orl. tZt alin (4) ; art. 280 al, Titlul VI si art. 297 alin. (4), Titlul VII, ale Codului Fiscal, avind in
considerafie informa{ia prezentatdde dna M. GUZtiN -specialist, avizul comisiei de specialitate,

consiliul c. Drdsliceni DECIDE:
1.Se aprobd cotele concrete a impozitului funciar gi impozitului pe bunurile imobiliare pentru

an.2018 conform anexei nr. 1 (se anexeazd).

2.Se stabilegte pentru serviciul de colectare a impozitelor qi taxelor locale a primdriei com.

Drdsliceni perioada de vdrsare in instituliile bancare a sumelor incasate de la contribuabili-

odatd pe sdptdmind.
3.Prezentadecizie pentru indeplinire, se atribuie dnei M. GUZLIN, specialist.

4. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii se atribuie primarului com.

DrSsliceni.

$tefan EFROS

Valentina CHIPERI
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-r AnexdNr. I
La decizianr.06/06 din 07 .12.2017

1

Cu privire la aprobarea cotelor concrete a impozitului funciar

gi impozitutui p. bunurile imobiliare pentru an' 2018'

f .incepind cu 01.01.2018, se pun in aplicare pe teritoriul c. Drdsliceni urmdtoarele

impozite:
T I 1 . knpozitul funciar;
I 12. Impozitul pe bunurile imobiliare;
2. Se aproba cotele concrete a impozitului funciar gi impozitului pe bunurile imobiliare dupd

cum urmeazd:

a) pentru bunurile i,notitn , tu arstina1ie locativd(apartamente Si case de locuit individuale,

tirinurr aferente acestor bunuri): cota concr et6 - Dll"h din baza impozabild a bunurilor

imobiliare:

: b) pentru garajele Si terenurile pe care acestea sfnt amplasate, loturile tntovdrdsirilor pomicole cu

io)pra insiructrii amplasate pi ele: cotaconcret5:- 0"1 7o din baza impozabild a bunurilor

imobiliare

c\ pentru terenurile agricole cu construclii amplasate pe ele: cota concretil - 0.1oh dinbaza

impozabild a bunurilor imobiliare

d) pentru bunurile imobiliare cu altd destinalie dectt ce locativd sau agricold, inclusiv exceptind

go;oian Ei terenurile pe core acesteo sfnt amplasate si loturile intovdrdsirilor pomicole cu sau.fdrd

construclii amPlasate Pe ele: -

o ale i ui fu
(T.-.i'l.g* d" pune." in aplicare a Titlului VI din CF, Anexa

l.Terenurile cu destinatie agricol5:

"x""t" 
t.*""rile, altele decit cele destinate linelelor qi pigunelor:

care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;

- care nu au indici cadastrali - I l0 lei pentru 1 grad-hectar;

b) terenurile destinate finefelor qi piqunelor:
care au indici cadastrali - 0,75lei pentru 1 grad-hectar;

- carenu au indici cadastrali - 55 lei lei pentru I hectar;

c) terenurile ocupate de obiectele acvatice(iizuri,lacuri etc.) - 1 15 lei pentru I ha de suprafald

acvaticd.

2.Terenurile din intravilan:
a) terenur

v rt
iliu ibuite

- t t.u pentru 100 m2;

b)terenurile destinate intreprinderilor agricols, alte terenuri neevaluate de cdtre organele cadastrale

t eri tori ale c qform v ol ori=i e st im at e :

- fO f.i pentru 100 m2;
n



\

3.Terenurile din extravialn.
3J-ft*"*ll, dl" ,ffiTor, altele decit cele specificate ta p.3, neevaluate de cdtre organelle

c a d a s t r al e t e r i to r i al e c onfo.rm \ al o r i i s t i m at e :

- 70 lei pentru I hectar;
3.2.Terenurile din extravilan pe cqre stnt amplasate clddiri si construclii, carierele si pdmtnturile

distruse tn urma activitdtrii de producyis, neevaluate de cdtre orgalxelle cadastrale teritoriale

conform valorii stimate :

- 350 lei pentru L hectar.

Subiectii imnunerii. obiectele impunerii. baza impozabili(costul) si cotele concrete ale

ipozitului pe bunurile imgbiliare.
(Temei: Legea de punere in aplicare a Titlului vI din cF, Anexa 2)

urmeozd:
- pentru persoanele juridice si fizice care desfrgoard activitate

sutd din valoarea contabild a bunurilor impbiliare pe perioada fiscalf;
de intreprinzdtor: - 0,1 la

- pentru persoanele fizice, altele decit cele specificate la prima liniufd: - 0,1

bunurilor imobiliare.

la suti din costul

itul liare cu
core

dectt

ele

conform valorii estimate, se stabile;te dupd cum urmeazd:

- p*t* p**anele juridice gi fizice care desfdgoard activitate de intreprinzdtor - 0,3 la sutd din

valoarea contabild a bunurilor imobiliare pe perioada fiscal[;

- pentru persoanele frzice altele decit cele specifi cate laprima liniu{d - 0,3 la sutd din costul

bunurilor imobiliare.

din localitdtile rurale se stabileste dupd cum urmeazd:

-pentru persoanele juridice gi fizice, care desfEgoard activitate de intteptinzdtor: - 0,1 la

sutd din valoarea contabild a bunurilor imobiliare pe perioada fiscalI;
- pentru p"tr**J. frzice, altele decit cele specifi cate la prima liniu!1: - 0,1 la sutd din

costul bunurilor imobiliare.

totald TA incioale

nu itate de tnre de

iliare seincl
functie de suprafqta^totald, dupd cum urmeazd:

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

Construcfie principali - constructie inregistratd cu drept de proprietate a persoanei fizice,

care are destinafie de locuin{6 gi nu este antrenatd in activitatea de intreprinzdtot.

lor

Secretarul consiliului torot, ffi/ Valentina CHIPERI
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