
                                                                                                   Anexă 

 la Decizia nr.____ din __.12.2019 

Nr. 

d/o               Obiectele impunerii 
 Cotele  

concrete 
 

I. 
 

 

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare 

Pentru bunurile imobiliare evaluate de catre organele cadastrale în scopul  

impozitarii conform art.280din titluVI al Codului fiscal) 

 

 

 

___ 

 

1. 

 

2. 

3. 

Bunurile imobiliare ,inclusiv: 

_______________________________________________________________ 

Cestina  cu destinaţie locativă(apartamente şi case de locuit individuale,terenuri 

a__aferente acestor bunuri___________________________________________ 

Garajele şi terenurile pe care acestea sint amplasate_____________________ 

Loturile intovărăşirilor pomicole cu sau fară construcţii amplasate pe ele 

 

 

______________ 

0,05 

______________ 

 0,1 

 0,2 

 

4. 

___ 

 

.5 

 

___ 

 

 

 

 

  

 

Terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele 

 

Bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclisiv  

exceptînd garajele şi terenurile pe care scestea sînt amplasate şi loturile 

întovăroşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele. 

______________________________________________________________ 
 

                       Cotele concrete la impozitul funciar 

     pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării 

     (conform Anexei nr.1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din 

                   Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000) 

 

 0,2 

 _____________ 

  

 0,3      

 

______________ 

                      

6. 

     Terenurile cu destinaţie agricolă 

1) toate terenurile,altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor: 

a) care au indici cadasrtali 

b) care nu au indici cadastrali 

____________________________________________________________________ 

2) Terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor: 

a) care au indici cadastrali 

b)  care nu au indici cadastrali 

____________________________________________________________________ 

   3)   terenurile ocupate de obiecte acvatice(iazuri,lacuri,etc) 

 

 

1,5lei gr/ha 

 

 110 lei ha 

  

0,75lei gr/ha 

 55 lei ha 

____________ 

 115lei/ha 

7 

  Terenurile din intravilan, inclusiv 

1) terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe,loturi de pe lîngă domiciliu 

(inclusive terenurile atribuite de către autorităţile publice locale ca loturi de pe 

lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri 

in intravilan) în localităţile rurale. 

_______________________________________________________________ 

   2)Terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi 

       de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri 

       în intravilan,neevaluate de către organele cadastrale, conform valorii estimate 

        

___________________________________________________________________ 

3) terenurile destinate  întreprinderelor agricole,alte terenuri neevaluate de       

către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate. 

 

 

 

 

 

1 leu/100m.p. 

______________ 

 

 

   __ 

 

______________ 

10 lei/100 m.p. 



8. 

        Terenurile din extravilan  , inclusiv: 

1) terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pămîntu- 

rile distruse în urma activităţii de producţie  ,  neevaluate de către organele 

cadastrale teritoriale conform valorii estimate 

____________________________________________________________________ 

     2)  terenurile altele decît   cele specificate la alin.1) , neevaluate de către organele 

          cadastrale  teritoriale conform valorii estimate 

 

 

 

350 lei/ ha 

 

____________ 

 

70 lei/ha 

 

 

 

 

___ 

 

 

9 

 

 

 

 

 

__ 

 

 

10 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

11 

 

 

___ 

 

 

 

 

 

 

              Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare 

       

    Pentru clădirile , construcţiile , casele de locuit  individuale , apartamentele 

    şi  alte încăperi izolate , inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare     

     a construcţiei de 50% şi mai mult,rămase nefinisate timp de 3 ani după începu- 

    tul lucrărilor de construcţie gradul de finisare a construcţiei în scopul impozită- 

    rii se determină de către experţi tehnici în construcţie  sau de către agenţii eco- 

    nomici cu activităţi  în  domeniul expertizei tehnice, sau de către autoritatea  

    administraţiei publice locale în baza metodei stabilite  de organul central  de 

    specialitate al administraţiei publice  în domeniul construcţiilor  

____________________________________________________________________ 

 

   Pentru clădiri  şi construcţiile cu destinaţie agricolă , precum şi pe alte 

   bunuri  imobiliare , neevaluate de către organele cadastrale teritoriale 

   conform   valorii estimate , cu excepţia celor prevăzute în pct.10 şi 

   pct.11 , inclusiv: 

a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător; 

 

b) pentru persoanele fizice , altele decît cele specificate la lit a) 

____________________________________________________________________ 

 

    Pentru bunurile imobiliare , cu excepţia celor prevăzute în pct.9 şi pct.11, 

     Inclusiv: 

a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de  

întreprinzător, 

          

b) personae fizice , altele decît cele  specificate la lit. a). 

___________________________________________________________________ 

 

    Bunurile imobiliare cu destinaţie locativă  (apartamente şi case de locuit 

    individuale ) din localităţile rurale se stabilesc după cum urmează: 

      a)pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de  

întreprinzător; 

b)persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a) 

____________________________________________________________________ 

     Notă : În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor 

     principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător , 

     înrejistrate   cu drept de proprietate , depăşeşte 100 m.p. inclusiv, cotele concrete 

     stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare  se majorează în funcţie de 

     suprafaţa totală , după cum urmează: 

- de la 100 la 150 m.p. inclusiv – 1,5 ori; 

- de la150 la 200 m.p. inclusiv – de 2 ori; 

- de la 200 la 300 m.p. inclusive – de 10 ori; 

- peste 300 m.p. – de 15 ori. 

Construcţie principală – construcţie înregistrată cu drept de proprietate a  persoanei 

fizice, care are destinaţie de locuinţă şi nu este antrenată 

 în activitatea de întreprinzător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1%din valoa- 

rea contabilă a 

bunului imobil 

______________ 

 

0,1 din costul 

bunului imobil 

 

0,3 %din valoarea 

contabilă a bunu- 

lui imobil 

_____________ 

0,3% din costul 

bunului imobil 

 

0,1 %din valoarea 

contabilă a bunu- 

lui imobil 

0,1 %din costul  

bunului imobil 

______________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             

                                                                                   

       Secretar al Consiliului                                          Claudia Oleacu   


