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D E C I Z I E  Nr. 3/1 

din ___ iulie 2019 

 

"Cu privire la activitatea Serviciului de Colectare a  

Impozitelor şi Taxelor Locale din cadrul primăriei 

pentru anul 2018 și perioada 01.01.2019 – 30.06.2019" 

Examinând raportul Serviciului de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale din cadrul 

primăriei oraşului, prezentat de dna RUSU Olesea, Consiliul orăşenesc constată că de către 

Serviciul respectiv se duce un anumit lucru privind perceperea impozitelor de la persoanele fizice şi 

gospodăriile ţărăneşti. Totodată s-au format restanţe la acumularea impozitelor în legătură cu erorile 

comise de Departamentul cadastru la calcularea sumelor şi suprafeţelor bunurilor imobile, nu s-au 

efectuat modificări la înregistrarea proprietăţilor, impozitul a fost calculat pe case individuale unde 

nu există construcţii, calculul dublu pe unul şi acelaşi imobil. Dar necătând la măsurile întreprinse 

în bugetul oraşului s-au acumulat restanţe ceea ce reiesă din nota informativă  anexată. 

În temeiul art.14 (2) lit. a),  a Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, şi având în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate economie, buget-finanțe și 

administrarea  domeniului  public  din ___________,  Consiliul orăşenesc  Teleneşti 

DECIDE: 

Se ia act de informaţia cu privire la acumularea impozitelor de pe bunurile imobiliare şi 

funciare de la persoanele fizice pe teritoriul oraşului pe anul 2019. 

Se atrage atenţia Serviciului de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale din cadul 

primăriei (dnelor Olesea RUSU, Sabina GHEORGHIŢA) asupra lucrului la încasarea impozitelor şi 

taxelor locale. 

Se obligă Serviciul de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale din cadrul primăriei să 

intensifice lucrul de percepere a impozitelor şi taxelor locale şi să întreprindă măsuri eficiente 

pentru a micşora restanțele  existente pînă la 01 iulie  a.c. la perceperea impozitelor şi taxelor locale. 

Se intervine pe lîngă Direcția Deservire Fiscală Teleneşti (dna Violeta Florean), sectorul 

nr.1 al I.P.Teleneşti (dlui Andrian Stroici) de a acorda ajutorul necesar Serviciului de Colectare a 

Impozitelor şi Taxelor Locale din cadrul primăriei or. Teleneşti şi de a întreprinde măsurile 

necesare cu persoanele fizice şi agenţii economici care se eschivează de la plata impozitelor şi 

taxelor, conform legislaţiei în vigoare. 

Serviciul de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale va informa Consiliul orăşenesc 

despre lucrul efectuat în luna  aprilie  2020. 

Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina primarului 

oraşului dl Vadim Lelic. 

Au votat:  Pentru –      ;  Contra –       ;        S-au abţinut –        . 

 

Preşedinte de şedinţă       Vladimir BABEI 

 

Secretar al Consiliului       Nicolae  NASTAS 

 



Notă Informativă 

”Cu privire la colectarea impozitelor pe proprietate de la persoanele 

fizice pentru anul 2018 şi perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 

Denumirea impozitului 

Soldul la 

01.01.2018 

(lei) 

Suma 

calculată 

2018 

(lei) 

Suma 

achitată 

2018 

(lei) 

Soldul la 

31.12.2018 

(lei) 

% de 

incasare 

Suma 

colectată la 

30.06.2019 

(lei) 

Achitari 

din datorii 

2018 

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Impozit funciar 

agricol (113.110) 
7739 7206 3385 11560 23% 3114 0 

Impozit funciar G.Ț. 

(113.120) 
73106 109033 124180 57959 68% 66846 8306 

Impozit funciar 

neagricol (113.130) 
1891 5656 6579 968 87% 3643 366 

Impozit funciar p.f. 

(113.140) 
77978 54887 71792 61073 54% 34723 8885 

Impozit funciar pe 

pășuni 

(113.150) 

7708 13915 13452 8171 62% 10626 756 

Impozit pe bunurile 

imobile p.f. 

(113.220) 

7065 8387 10383 5069 67% 5836 724 

Impozit pe bunurile 

imobile p.f. 

(113.240) 

135225 279118 279490 134853 67% 102678 7110 

Total 310712 478202 509261 279653 61% 227466 26147 

 

În perioada fiscală a anului 2018, serviciul de colectare a taxelor şi impozitelor din cadrul 

primăriei oraşului Teleneşti, a fost mobilizat în realizarea obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din 

funcţiile de bază a acestora.  

Astfel pentru calcularea impozitului pentru anul 2018 s-a ţinut cont de suprafaţa terenurilor, 

taxele stabilite de Consiliul orăşenesc, suma înlesnirilor şi suma reducerii acordate în cazul achitării 

anticipate a impozitului în mărime de 478202 lei  (coloniţa 3). 

Pe parcursul perioadei de gestiune au fost desfăşurate unele măsuri în vederea sporirii 

încasării sumelor preconizate şi restanţiere şi anume prin înmânarea la timp al Avizelor de plată şi 

Avertismentelor  pentru  sumele  restanţiere. Contribuabilii cu datorii pe parcursul anului au fost 

suplimentar contactaţi la telefon, informaţi pentru necesitatea stingerii restanţei, invitaţi să le 

înmînăm repetat avizul, celor care n-au răspuns la telefon li s-au expediat scrisori simple şi 

recomandate prin poştă. 

În scopul colectării datoriilor la impozite pentru perioada respectivă s-a conlucrat pe parcursul 

anului cu Direcția Deservire Fiscală Telenești şi nemijlocit cu contribuabilii, s-au colectat 509261 

lei (coloniţa 4). 

Cu toate că impozitele pe proprietate  au fost acumulate la nivelul menţionat în tabelă la 

coloniţa 5, la data de 31 decembrie 2018 s-a înregistrat soldul  de  279.653  lei  

La data de 15 iunie 2019, au fost distribuite 100% de avize de plată pentru impozitele funciar 

și pentru bunurile imobiliare în număr de 5033, se verifică relaţiile de proprietate la impozitul pe 

bunurile imobile, se calculează penalităţi la achitările întârziate. 

La data de 30 iunie 2019, sau acumulat din  restanţa anului 2018 suma de 26147 lei (colonița 8).  

Din  calculul anului 2019 s-a acumulat  suma  de 227466  lei (colonița 7); 

 

Perceptori fiscali 

RUSU Olesea 

GHEORGHIŢA Sabina 


