
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI

DECIZIE |OIO3

18 decembrie20lg
s. Mereni

"C u privire la aprobarea colelor impozitului funciar
;i pe bunurile imobitiare pentru anul 2020;'

in conformitate cu Legea nr.436-xrl din 28.12.2006 privind administralia publicd locald art.l4,alin'2' lit'(a), Titlul vI a codului Fiscal ,,Impozitul pe bunirile imobiliare,, ,i.g|-xv din 01.04.2004,Legea privindfinanlele publice locale nr.sgz-xr ari .6.10.2003, Legea nr.1056 ir, to.oo.zo00 privindpunereo tn aplicarea a titlului vI a codului Fiscal, in scopul asigurdrii pdrlii de venit in bugetul local,Consiliul local Mereni,

DECIDE:
1' Se aprobd urmetoarele cote ale impozitelor funciar gi pe bunurile imobiliare:
A. Terenurile cu destinatie agricold:

a. toate terenurile, altele decit cele destinate fine{elor qi pdgunilor:- care au indicii cadastrali - 1,5 lei pentru lgrad ha;
b. terenurile destinate finetelor gi pdqunilo-r:

- care au indici cadastrali - O,75lei pentru lgrad _ ha;
c' terenurile ocupate de obiecte acvatice-(iazuri,lacuri etc.) - 115 lei pentru

tha de suprafa(d acvatic6.
B. Terenurile din intravilan:

a' terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinle, loturile de pe ling6 cas6(inclusive terenurile atribuite de cdtre autoritatea administratiei publice
locale ca loturi de pe ling6 casd, limitele normelor stabilite gi distribuite in
extravilan, din cauza insuficienfei de terenuri in intravilan):- in s.Mereni - I leu pentru 100 m2;

b' terenurile destinate intreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de cdtre
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate :- in s.Mereni - 10 lei pentru 100 m2;

C' Terenurile din extravilan, altele decit cele specificate la pct. D, neevaluate de
catre organelle cadastrale teritoriale conform valorii estimate- 70 lei pentru I
hectar.

D' Terenurile din.extravilan pe care sint amplasate clddiri gi constructii, carierele gi
pdminturile distruse in urna activitdlii de produclie, neevaluate de cdtie
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 350 lei pentru I
hectar;
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E. Impozitul pe clSdirile qi constructiile cu destina{ie agricold, precum qi pe alte
bunuri imobiliare , neevaluate de c[tre organele cadastrale teritoriale conform
valorii estimate se stabilegte dupd cum urmeaz6:
- pentru persoanele juridice qi fizice care desf5qoar6 activitate de

intreprinz[tor - 0,1 la sutd din valoarea de bilan! a bunurilor imobiliare pe
perioada fiscald;

- pentru persoanel e ftzice, altele decit cele specificate la prima liniuld - 0,1 la
sutd din costul bunurilor imobiliare.

F. Impozitul pe bunurile imobiliare cu altd destinalie decit cea locativd sau
agricold, inclusiv exceptind garajele qi terenurile pe care acestea sint amplasate
qi loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau f[ri construc{ii amplasate pe ele
neevaluate de cbtre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se
stabileqte dupd cum urmeazd:
- pentru persoanele juridice gi ftzice care desf5qoara activitate de

intreprinzitor- 0,3 la sutd din valoarea contabil6 a bunurilor imobiliare pe
perioada fiscald;

- pentru persoanele fizice altele decit cele specificate la prima liniu![- 0,3 la
sutd din costul bunurilor imobiliare.

G. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destina{ie locativd (apartamente gi case de
locuit individuale din s.Mereni se stabileqte dupd cum urmeazd:
- pentru persoanele juridice gi frzice care desf5goard activitate de

intreprinzdtor - 0,1 la sut6 din valoarea de bilant a bunurilor imobiliare pe
perioada fisca16;

- pentru persoanele frzice, altele decit cele specificate la prima liniu!6 - 0,1 la
sutd din costul bunurilor imobiliare, iar pentru bunurile care sunt evaluate de
cdtre organele cadastrale in cursul anului fiscal pind la expediere a avizelor
de platd, suma impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul respective,se
calatleazd, pornindu-se de la valoarea estimatd in scopul impozitarii
bunurilor imobiliare, inregistrate in cadastru fiscal se stabileste cota de -
0,4o .

H. pentru garajele qi terenurile pe care acestea sint amplasate, loturile
intovdrSgirilor pomicole cu sau frrd construclii amplasate pe ele:
- cota de - 0,4 o/o dinbaza impozabild a bunurilor imobiliare;

I. pentru terenurile agricole cu construclii amplasate pe ele:
- cota de - 0,1oh dinbaza impozabild a bunurilor imobiliare

J. Categoriile de persoane indicate la art.283 alin.(l) lit.h)-l) din Codul fiscal
benefeciazd, de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru
obiectele impunerii cu destinalie \oc1fivd, unde acestea gi-au inregistrat
domiciliul (in lipsa domiciliului - reqedifiil,in mdrime de 3000b,00 l.i.

2. Responsabil speci

Pregedinte al gedi

Contrasemnat:

Oleg BACIU

Secretar al Consi
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Ina JALBA


