
Anexa
la Decizia nr. 5 /3

din 07.12.2018

nr.
d/o

Denumirea impozitului Obiectul impunerii Cota concrettr a
imnozitului

I Impozitul funciar pe

terenurile cu destina(ie
agricoli

(neevaluate de cdtre
organele cadastrale

teritoriale)

l. Terenuri agricole, altele decit cele
destinate finelelor gi pEgunilor:

a) cu indici cadastrali

b) fbri indici cadastrali

2.Terenurile ocupate de obiectele
acvatice (iazuri, lacuri, etc.)

1,5 lei pentru I grad-hectar

110 lei pentru I hectar

115 lei pentru un hectar de
suprafattr acvatictr

2. Impozitul funciar pe

terenurile cu alti
destinafie decit cea
agricoli.
( neevaluate de cdtre

organele cadastrale)

l. Terenurile din intravilan pe care sint
amplasate fondul de locuinte, loturile
de pe ling6 domociliu (inclusiv
terenurile atribuite de c6tre
autoritatea administrafiei publice
locale ca loturi de pe ling6
domociliu, 9i distribuite in extravilan,
din cauza insuficien{ei de terenuri in
intravilan):

- in localitdtile rurale

2. Terenurile destinate intreprinderilor
agricole, alte terenuri neevaluate de
c6tre organele cadastrale teritoriale
conform valorii estimate:

- in orage si localitdtile rurale gi

in oragele-regedin{6
(intravilan)

3. Terenurile din extravilan pe care sint
amplasate clidiri qi construcfii,
carierele gi pEminturile distruse in
urma activitS[ii de produc[ie,
neevaluate de cltre organele
cadastrale teritoriale conform valorii
estimate

4.Terenurile din extravilan, altele decit
cele specificate la pct. 3, neevaluate de
c[tre organele cadastrale teritoriale
conform valorii estimate

1 leu pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

350 lei
pentru I

70 lei
pentru I hectar

3. Impozitul funciar
pentru terenurile
destinate ptrgunilor
gi finefelor

l.Toate terenurile destinate fineJelor

gi pdgunilor:

- care au indici cadastrali

- care nu au indici cadastrali

0,75 lei pentru I grad / hectar

55 lei pentru I hectar

4.

Impozitul pe bunurile
imobiliare pentru
clidirile qi construcfiile
neevaluate de cltre
organele cadastrale

l. cladirile qi construcliile cu destina{ie
agricol6 :

- pentru persoanelejuridice Ei
fizice care deslbEoard
activitate de ?ntreprinzitor

0,1%o din valoarea contabili a

bunurilor imobiliare pe
perioada fiscall
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- pentru persoanele fizice,
altele decet cele specificate
la prima liniu(5

bunurile imobiliare cu alt6 destinalie
decit cea locativi sau agricoll,
inclusiv exceptdnd garajele gi

terenurile pe care acestea sint
amplasate 9i loturile intov6rigiri lor
pomicole cu sau f6r6 construc[ii
amplasate pe ele :

- pentru persoanelejuridice Ei

fizice care desf6goar6
activitate de intreprinz6tor

- pentru persoanele fizice,
altele decit cele speciticate
la prima Iiniuli

bunurile imobiliare cu destinatie
ibcativl (apartamente gi case de

locuit individuale) din localittrlile
rurale :

- pentru persoanele juridice gi

fizice care desfdqoar6

activitate de intrepri nz6tor

3.

- pentru persoanele fizice,
altele dec6t cele specificate
la prima liniuf6

in cazurile in care suprafata totald a

locuinlelor gi a constructiilor
principale, ale persoanelor fizice care

nu desfEgoard activitate de

intreprinzdtor inregistrate cu drept de
proprietate, depdqegte 100 2 inclusiv,
cotele concrete stabilite ale
impozitului pe bunurile imobiliare se

majoreazdin funcJie de suprafala
total6, dupl cum urmeaz6:

- de la 100 la 150 m2 inclusiv -
de 1,5 ori;

- de la 150 la 200 m2 inclusiv -
de 2 ori;

- de la 200 la 300 m2 inclusiv -
de 10 ori;

- peste 300 m2 - de 15 ori.

Construclie principald - construc{ie
inregistrat6 cu drept de proprietate a

persoanei frzice, care este utilizati ca

locuinfd gi nu este antrenatd in activitatea
de intreprinzdtor

0,17o din costul bunurilor
imobiliard

0,3%o din valoarea contabili a

bunurilor imobiliare pe
perioada fiscalI

0,1 7o din costul bunurilor
imobiliare

0,17o din valoarea contabili
a bunurilor imobiliare
pe perioada fiscali

0,17o din costul bunurilor
imobiliare

5 Impozitul pe bunurile
imobiliare pentru

pentru bunurile imobiliare cu
destinafie locativi
(apartamente gi case de locuit

0,lo/o
din valoarea estimati



bunurile imobiliare
evaluate de organele
cadastrale

individuale, terenuri aferente
acestor bunuri); pentru
garajele qi terenurile pe care
acestea sint amplasate, loturile
intovdr6qirilor pomicole cu
sau fbrd construc[ii amplasate
pe ele .

pentru terenurile agricole cu
construc{ii amplasate pe ele.

pentru bunurile imobiliare cu
altl destinalie decit cea
locativl sau agricoli, inclusiv
exceptind gara.iele gi terenurile
pe care acestea sint amplasate
gi loturile intov6169irilor
pomicole cu sau ftrrtr

constructii amplasate pe ele

*0,2o/o
dln valoarea estimatl

0,3o/o

din valoarea estimattr
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