PROIECT DE DBCIZIE Nr.6/ 2
Din 21 decembrie 20lg
Cu privire la aprobarea mirimii cotelor
de impozitare pentru anul2019.
corespundere cu art. 14(2)al Legii privind administralia
publica Nr.436 -xvl
..indin 28' 12'2006, prevederile art.2l3 alin.2 a titlului
VI al co-dului Fiscal, aprobat
prin Legea Nr.1056 din 16.06.2000 ,, Pentru punerea in
aplicare a titlului VI din
codul Fiscal", prevederele art.6rit. h , art.35 uiirr. o a Legii
nr. 100 din22.12.2017
,,cu privire la actele normative,, art.2g alin. 3 al Legii nr.g2din 25.05.2017
,,
Integritdlii,,.

S.A DECIS

:

1' se aprobd

urmdtoarele cote de impozitare aimpozitului funciar
gi pe bunurile
imobiliare pentru anul 201g:
1). Terenuri cu destinafie agricold
a).care au indici cadastrali _ 1,5 lei pentru I gr/ha
b)care nu au indici cadastrali 110 iei pentru
t ha.
2). Terenurile destinate ffine{elor qi pagunilor :
a ) carc au indici cadastrali _ 0,7 5 lei pentru
I gr/ha
b) care nu au indici cadastrali 55 l;i pentru t ha.
3)' Terenurile din intravilanul qi exhavilanul satului atribuite
conform art.ll al
Codului Funciar - 1 lei pentru lO0m.patrati.
4)' Bunurile imobile a intovdrdqirilor pomicole - in
mdrime de 0,3yo djn baza
impozabild.

5)' cotele

impozitare pe construcliile cu destinatie locativd se stabilesc
in
mdrime de 0, lYo dinbaza impozabilda bunurilor
imobiliare, pind la 100 rn 2.
De la 100 - 150 m.p. _ 1,5 ori
De la 150 - in sus - 2,0 ofi
6)' se stabilegte- cota de platd a impozitului funciar pentru
bazinele acvatice
de.

arendate in mdrime de 115 lei pentru

I ha _ anual.
7)' Terenurile destinate intreprinderilor agricole din intravilanul
satului , alte
terenuri neevaluatede cdtre organele cadastralJteritoriale
conform valorii estimate l0lei pentru 100 m'.
8)' Terenurile- din extravilan , altele decit cele specificate
la pct.5, neevaluate de
cdtre organele cadastrale teritoriale conform
valorii estimate - 70 ieipentru t hectar.
9)' Terenurile din extravilanul satului , po care sunt amplasate
cladiri qi
constructii, carierele 9i pdmanturile distruse i"
unna activitdlii de producfie ,
neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale
conform valorii estimate - 350 lei
pentru t ha.

l0)' Impozitul pe cladirile

qi construcliile cu destina{ie agricold
, preeum gi pe alte
bunuri imobiliare , neevaluate de cdtre
organele cadastrale teritoriale conform valorii
estimate ,se stabilegte dupd cum urmeazd:
- pentru persoanele juridice fizice
desfEqoard activitate de intrepr inzdtor
5i
.care
0'1 la sut[ din valoarea de bilania bunurilor
imobiliare pe perioada fiscal6;
- pentru persoanele frzice, altele
decdt cele specificaie iu p.i*u tiniqa
- 0,1 la sutd
din costul bunurilor imobiliare.
11)' Pentru terenurile agricole cu construclii
pe ele, cota cle impozitare
--'
,,Iyo dinbaza impozabil' a bunurilor imobiliur..amplasate
2' Procedura calcului, inmdn area avizelor de platd qi
incasdrii tuturor impozitelor' se pune in sea.ma specialigtilor fiscali
D;; ''iit.hi Iulia gi Nepotu Rodica.
3' Transferul mijloacelor bdnegti incasate de la contribuabili,
de efectuat la finele
saptdmdnii lucrative.
4' controlul indeplinirii Deciziei in cauzd,,
se pune in seama primarului
comunei Dl Ion Cretu.

Specialist in percepere

fiscald /fr4ffia

Rodica Nepotu

NOT.[ INF'ORMATIVA
La proiectul deciziei ,, Cu privire Ia stabilirea
cotelor de impozitare
pentru anul 20l9".
Proiectul de decizie este elaborat in scopul
executd.rii politicii fiscale, inclr.rsiv
politica autoritalii publice locale in domeniul
taxelor ,si impozitelor locale care
constituie resursele bugetului local. Proiectul
de decizie ui" rur.op ,"tirur.u
prevederilor din codul Fiscal nr.1163-XIII
din 24.04.1gg7,cu modificdrile si
completdrile ulterioare, Legea nr. 1056-XV
din 16.a6.2000 (ritlut vr jjt"'j"r
Fiscal), Legea privind administratia publicS
locald nr.436-xvl din 2g. 12.2006.
se propune , camdrimea cotelor de'impozitar.
flnou anul 201 9 la ,r impozitul
funciar gi pe bunurile imobiliare pentru anul
201g,s6 fie stabilite la nivelul anului
2018.
Proiectul se incadre azd in sistemul actelor
normative.
La elaborarea proiectului de decizie Despre
aprobarea mdrimii cotelor de impozitare
,,
pentru anul2019,, s-a
cont
de
prevederele
finut
art. 6lit. h , art. 35 alin. 6 a Legii nr.
100 din 22'12'2017 ,,cuprivire la actele
normative ,, art.28alin. 3 al Legii nr.g2
din
2 5 .0 5 .20 17,, Integritdlii,;
.
Proiectul deciziei,, Despre aprobarea mdrimii
cotelor de impozitare pentru anul
2019" se va prezentacomisiilor consultative
de rpr.iutitute pentru

in gedin{d.

primar

Ion Cretu

Contrasemnat:

Specialist in perceperea

Coordonat: Jurist

fiscald

/WdL

Rodica Nepotu

Serghei Munteanu

uiir*"gi

aprobare

