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PROIECT 

  DECIZIE №  1/8 

din ---- martie 2021 

 

"Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/2 din 07.12.2020  

cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare  

și impozitul funciar pentru anul 2021 pe teritoriul Primăriei  

orașului Telenești pentru persoanele fizice și juridice " 

 

În conformitate cu  prevederile Titlului VI din Codul Fiscal al Republicii Moldova aprobat prin 

Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997; Legea  pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal 

nr.1056 – XIV din 16.06.2000 cu modificările și completările ulterioare; Legea privind Administrația 

publică locală  nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr. 181 din 25.07.2014; Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; 

avizul Comisiei de specialitate economie, buget-finanțe și administrarea domeniului public din __ 

martie 2021,  Consiliului orăşenesc Teleneşti, DECIDE: 
 

1. La titlul I compartimentul cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare neevaluate de 

către organele cadastrale în scopul impozitării pct. 9.2. la ”clădirile și construcțiile altele decît 

cele indicate în punctele 1, 3 și 4 cifra ”0,2%” se substituie cu cifra ”0,3%”. 

Pct. 9.5. ”clădirile și construcțiile cu destinație locativă altele decît cele indicate în pct 3 și 4 ”  

cifra ”0,3%” se substituie cu cifra ”0,2%”. 

2. La pct. 2.1., după cuvintele ”În cazul bunurilor imobiliare” se introduc cuvintele ”ale 

persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător”  și după 

cuvintele ”se achită de către subiectul” se introduce cuvintele ”impunerii la bugetele locale, 

conform amplasării obiectelor impunerii”; 
 

Punctul 2 se complectează cu alineatul (11 ) cu următorul cuprins:  

2.11 În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de 

întreprinzător existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în 

curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecţii impunerii la bugetele locale, 

conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent.  

3. Pct. 2.2. se abrogă  
 

4. La pct. 2.3 după cuvintele ”persoane fizice” se introduc cuvintele: ” înregistrate în calitate de 

întreprinzător”; 

Pct.  2.3 se completează cu alineatul 31 cu următorul cuprins: 

2.31  ” În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de 

întreprinzător existente şi/sau dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, 

impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecţii impunerii la bugetele locale, 

conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor 

anului de gestiune.” 

 

Președinte de ședință 

 

 

Secretar al Consiliului      Nicolae NASTAS 

  



 

 

Nota informativă 

 

"Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/2 din 07.12.2020 cu privire la 

stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar 

pentru anul 2021 pe teritoriul Primăriei orașului Telenești pentru 

persoanele fizice și juridice " 

 

În conformitate cu  prevederile Titlului VI din Codul Fiscal al Republicii Moldova aprobat prin 

Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997; Legea  pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal 

nr.1056 – XIV din 16.06.2000 cu modificările și completările ulterioare; Legea privind Administrația 

publică locală  nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr. 181 din 25.07.2014; Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003; se 

propune Comisiei de specialitate economie, buget-finanțe și administrarea domeniului public din 

cadrul Consiliului orăşenesc Teleneşti de a aproba următoarele modificări,  după  cum  urmează: 
 

5. La titlul I compartimentul cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare neevaluate de 

către organele cadastrale în scopul impozitării pct. 9.2. la ”clădirile și construcțiile altele decît 

cele indicate în punctele 1, 3 și 4 cifra ”0,2%” se substituie cu cifra ”0,3%”. 

Pct. 9.5. ”clădirile și construcțiile cu destinație locativă altele decît cele indicate în pct 3 și 4 ”  

cifra ”0,3%” se substituie cu cifra ”0,2%”. 

6. La pct. 2.1., după cuvintele ”În cazul bunurilor imobiliare” se introduc cuvintele ”ale 

persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător”  și după 

cuvintele ”se achită de către subiectul” se introduce cuvintele ”impunerii la bugetele locale, 

conform amplasării obiectelor impunerii”; 
 

Punctul 2 se complectează cu alineatul (11 ) cu următorul cuprins:  

2.11 În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de 

întreprinzător existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în 

curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecţii impunerii la bugetele locale, 

conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent. 

7. Pct. 2.2. se abrogă  
 

8. La pct. 2.3 după cuvintele ”persoane fizice” se introduc cuvintele: ” înregistrate în calitate de 

întreprinzător”; 

Pct.  2.3 se completează cu alineatul 31 cu următorul cuprins: 

2.31  ” În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de 

întreprinzător existente şi/sau dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, 

impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecţii impunerii la bugetele locale, 

conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor 

anului de gestiune.” 

 

 

Specialist SCITL Olesea RUSU 


