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DECIZIE nr. 8/5

din 14 decembrie 2021

Cu privire la stabilirea cotelor
impozitului pe bunurile imobiliare ;i
impozitului funciar pentru anul 2022

in conformitate cu Titlul VI din Codul Fiscal, aprobat prin legea nr.1163-XIII din 24.04.1997;
Legea pentru plrnere in aplicare a titlului VI din Codul Fiscal nr.1056-XV din 16.06.2000, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare; Legea privind administrafia pubiica local6 nr.436-XVI din
28.12.2006; Legea finanlelor publice Ei responsabilitAtii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
Legea privind finanlele publice locale nr.397-XV din 16.\0.2003; Legea cu privire la datoria
sectorului public, garanliile de stat qi recreditarea de stat nr.419-XVI din 22.12.2006, Consiliul
sf,tesc Vorniceni,

DECIDE:

f . incepind cu 01 ianuarie 2022 in teritoriul administrativ al s.Vorniceni se aprobf, cotele
concrete la impozitul pe bunurile imobiliare Ei impozitul funciar, dupd cum urmeazS:

Nr/
ord

Obiectele impunerii Cotele concrete

I Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

Pentru bunurile imobiliare evaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozitarii
(conform art.280 din titlul VI al Codului Fiscal)

Bunurile imobiliare, inclusiv:
1 Cu destinalie locativd ( apartamente qi case de locuit

individuale, terenuri aferente acestor bunuri) ;pentru garaj ele
qi terenurile pe care acestea sunt amplasate , loturile
intovdrdEirilor pomicole cu sau fErd construclii amplasate pe

ele.

0r2o/o - din valoarea
estimatl a bunurilor
imobiliare

2. Terenuri agricole cu construclii amplasate pe ele 0,2o din valoarea estimatd
a bunurilor imobiliare

a
J. Bunurile imobiliare cu altd destinalie decit cea locativd sau

agricold, inclusiv exceptind garajele Ei terenurile pe care
acestea sunt amplasate Ei loturile intovdrdEirilor pomicole cu
sau frrd constructii amplasate pe ele

0,3oh (cotd fixa) din baza
impozabild a bunurilor
imobiliare

II
Cotele concrete la impozitul funciar

Pentru terenurile neevaluate de citre organele cztdastrale in scopul impozitlrii
(codorm Anexei nr.I la Legea pentru punerea tn aplicare a titlului VI din Codul Fiscal

nr. I 056 din 1 6.06. 2000)
Tipul terenurilor Cotele concrete

4. Terenurile cu destinalie agrico16:

l. Toate terenurile, altele decit cele destinate finelelor Ei
pdgunilor:
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Care au ind
Care nu au

ci cadastrali
ndici cadastrali

1,5 lei pentru 1 grad-hectar
I 10 lei pentru t hectar

Terenurile destinate finelelor qi pdqunilor:
- Care au indici cadastrali

- Care nu au indici cadastrali
0,75 lei pentru I grad-hectar
55 lei pentru t hectar

Terenurile ocupate de obiecte acvatice( iazuri,lacuri etc.)
115 lei pentru t hectar de

suprafatd acvaticd
5. Terenurile din intravilan, inclusiv:

1. Terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinle,
loturi de pe lingd domiciliu (inclusiv terenurile
atribuite de cdtre autodtdlile publice locale ca loturi
de pe lingd domiciliu Ei distribuite in extravilan, din
cauza insuficienlei de terenuri in intravilan) in
localitdti rurale;

1 leu pentru 100 m2

Terenurile atribuite de cdtre autoritatea administraliei
publice locale ca loturi de pe lingd domiciliu qi

distribuite in extravilan din cauza insuficienlei de

terenuri in intravilan, neevaluate de cdtre organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate
( erddini)

2.

1 leu pentru 100 m2

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

J.

10lei pentru 100 m2

6. Terenurile din extravilan, inclusiv:
1. Terenurile aflate in extravilan, neevaluate de cdtre

organele cadastrale teritoriale conform valorii
estimate.

70 lei pentru t hectar

III Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
Pentru bunurile imobiliare neevaluate de cltre organele cadastrale in scopul

impozitirii
Conform art.4 ahn. (4) din Legea nr.105612000 pentru punerea in aplicare a titlului VI din
Codul Fiscal, cotele concrete ale impozitului funciar Ei impozitului pe bunurile imobiliare
se stabilesc anual de cdtre autoritdlile reprezentative ale administraliei publice locale la

aprobarea bugetelor respective, in limitele ( inclusiv limitele maxime) specificate in
anexele nr.1 Ei nr.2La aceasta, insd nu mai mici decit 50 o/o din cota maxim6. Totodatd,

incepind cu 01 .01 .2021, de la aceast[ normd se excepteaz[ cotele stabilite aferent
bunurilor imobiliare reglementate in anexa nr.2 pct.2la Legea respectiv[.

7. Pentru clddirile Ei construcliile cu destinafie agricold, precum

Ei pe alte bunuri imobiliare, neevaluate de cltre organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate .

0,,1o - din valoarea de
bilan! a bunurilor imobiliare

ale persoanelor juridice Ei
frzice care desfbEoard

activitate de intreprinzdtor.
0rlo - din costul bunurilor
imobiliare ale persoanelor

fizice(cet6!eni)
8. Pentru bunurile imobiliare cu destinalie locative

( aparlamente qi case de locuit individuale) din localitdlile
rurale

Inceptndcz perioada
fiscal[ aferentl an. 2021
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2. Prezenta decizie intrd in vigoare la data de 01.01 .2022, Ei urmeazd a fi adusd la cunoqtinld
contribuabililor qi prezentatd, subdiviziunilor structural teritoriale din cadrul Serviciului
Fiscal de Stat in termen de 10 zile din data adoptarii.

3. Controlul asupra executdrii prevederilor prezentei decizii se pune in sarcina primarului,
dl. Vasile Tofan.

4. Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii ei in Registrul Actelor Locale..

Pregedintele qedinlei

Contrasemneazd",

Secretarul Consiliului
Votat: pro- 1 0, contra-O,

Ion Luchian

Ecaterina Arhip

0r2o - din valoarea de

bilan! a bunurilor imobiliare
ale persoanelor juridice Ei

frzice care desfdEoard
activitate de intreprinzdtor.
0r2o - din costul bunurilor
imobiliare ale persoanelor

fizice(cetdteni).
NotI: In cazurile in care suprafala totald a locuinlelor ;i a construcliilor principale ale persoanelor
ftzice care nu desfEEoard activitate de intreprinzdtor, inregistrate cu drept de proprietate, depdqeEte

'100m' inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majoreazd in
funclie de suprafa!atotald, dupd cum urmeazd:

- De la 100 la 150 m2 inclusiv - de 1,5 ori;
- De la 150 1a200 m2 inclusiv - de2 orr;
- De la200la 300 m2 inclusiv - de 10 ori;

- Peste 300m2 - de l5 ori.
Construcfie principald - construclie inregistratd cu drept de proprietate a persoanei
frzice, care are destinalie de locuin![ Ei nu este antrenatd in activitatea de intreprinzdtor.

W


