PROIECT DE DE CIIZIII:, I I 4,
Din 20 idecembrie 2019
Cu privire la aproba
impozitare pentru an

rirnii cotelor

de

0
:

in

tegii privind administra{ia publica Nr.436 -XVI
art.283 alin.2 a titlului VI al CodLrlui Triscal, aprobat
6.06.2000 ,, Pentru punerea in aplicare a titlului VI din

corespundere cu
din 28.12.2006, pre
prin Legea Nr.tr056

14(2) al

Codui Fiscal", avind in
Pentru Economie Finan

re avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate
Buget, consiliul comunal Rdzeni,

DECIDB

:

1. Se aprobd

urmd
imobiliare pentru anul
1). Terenuri cu desti
a).care au indici
b)cale nu au indi
2). f'erenurile desti
a ) care au indic
b) care nu au i

3). Terenurile din i
CoduluiFunciar - 1lei
4). Bunurile imobi

ele cote de impozitare a irnpozitului

flnciar qi pe burnurile

.l

e agricolS.
ali - 1,5 lei pcntru J gr,tha
astrali 110lei pentlu I ha.
fhne{elor gi pbqunilor :
,

-

i-

A,t75lei pentru I grlha
cadastrali - 55 lei pentru I ha.

ilanul gi extravilanul satului atribuite conform art.l 1

tru

100m.patratr.

intovbrdgirilor pomicole -

in

al

mdrjme de 0,3Yo dtn baza

impozabild.

5). Cotele de im
mdrime de 0.1% din
De la 100 -" 150
De la 150 - in
6). Se stabileqte
arendate in mdrime de 1
7\. Terenurile dest
terenuri neevaluate de
i0lei pentru 100 m2.
8). Terenur:ile din
cdtr e organele cadastral

9). Terenurile din
construclii, carierele
neevaiuate de cdtre o
pentru i ha.

pe construc{iile cu destinalie locativd se stabilesc in
pozabiIl, a bunurilor imobiliare , pind la 100 m '.
1,5 ori
- 2,0 orr'
de platd a impozitului funciar pentru baz,inele acvatice
ei pentru t ha - anual.
intreprinderilor agricole din intravilanul sa.tului , alte
organele qadastrale teritoriale conform valorii estimate -

vilan , altele decit cele specificate la pct.5, neevaluate de
itoriale conform valorii estimate - 70Iei pentru t hectar"
vilanul satului , pe car:e sunt amplasate clddiri qi
turile distruse in urma activitalii de produc{ic ,
e cadastraie teritoriale conforrl valorii estimate - 350 lei

10). Impoziful pe cl
bunuri imobiiiare ,
estimate,se stabileqte
- pentru persoanele
0,1 la sutd clin valoarea
- pentru persoanele
din costul bunurilor im
l1). Pentru terenuri
0,I0 dinbazaimpozab
2. Procedura calcul
telor, se pune in seam
3. Transferul mij
sdptbm6nii lucrative.
4. Controlul indepli
Di Ion Crelu.

le gi constnhcliile cu destinalie agricold , precum Ei pe alte
ate de cdtre organele cada.strale teritoliale conform valorii
cum urmeazd:
ice qi fizice care desfbgoard activitate de intreprinziltor
tlarfi, abunurilor imobiliare pe perioada fiscalb;
, altele dec6t cele specificate la prima liniuld - " 0,1 la sutd
re.

ricole cu construclii amplasate pe e1e, cota de irnpozitare
bunurilor irnobii iare.
rea avrzelor de platd qi incasdlii tr-rturor ir:npoziiaiistului in perceperea fisca15 Dna l'irchi lulia
bdneqti incasate de la contribuabili, de efectuat la finele
.

Deciziei in, cauzd.,

se

asumd prirtarului comunej

I

fro/>/-u

Irlina Ilorta

Notd informativd
La proiectul deciziei,,

L.Denumireo qutorulu

Specialistulin proble

ir'
Ie

rivire la stabilirea cotelor de impozitare pentru
anul 2ozo,,
upd caz, o porticipanlilor lo elaborarea proiectului
perceperei fiscale

2,Condiliile ce ou imp

bororeq proiecturui cq oct normotive gifinotitdrii
urmdrite

Proiectul de decizie es
politica a utoritilii pu bl
constituie resu rsele bu
prevederilor din Codul
completd rile u lterioa re
Legea privind adminis

aborate in scopul executdrii politicii fiscale,
inclusiv
ocale in domeniul taxelor impozitelor
locale care
9i
lui local. Proiectul de decizie are ca scop
relizarea
rl nr.1L63-Xill din 24.04.Igg7, cu modificdrile
si
ea nr. 1056-xv din 16.06.2000 (titrurVr din
codur Fiscar),
public localS nr.436-XVl din 2g.1,2.2006.

3.

P

ri nci pa le

le prevede

proiectului

Proiectul deciziei p
bunurile imobiliare

drimea cotelor concrete la impozitulfunciar gi pe
pentru anul2020, la nivelulanului 20L9.

4.Modul de incadrqre o

luiin cadrul normativ in vigoore

Proiectu I se incad reazd

ste mu I actelor normative.

elaborarea proiectul
impozitare pentru anul
a Legii nr. 100 din 22,12
nr.82 din 25.05.20]-7 ,, I

decizie ,, Despre aprobarea mdrimii cotelor
de
1,, s'a linut cont de prevederere
art. 6rit. h, art.35 arin. 6
7 ,,cu privire la actele normative
,, art.2g alin. 3 al Legii
ritS!ii,,.

La

Proiectul deciziei ,, Des
2020,, se va prezenta co
propune consiliului com
Primar

probarea mdrimii cotelor de impozitare pentru
anul
ilor consultative de specialitate pentru avizare
se
I pentru examinare gi aprobare in gedinld.
lon Crelu

Contrasemnat:
Sp. in percepere fiscald

lulia T?rchi

Coordonat: Jurist

S. Munteanu

