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PROIECT 

 

D E C I Z I E  Nr.1/9 

 

din  ____  martie 2021 

 

"Cu privire la aprobarea calculului impozitului  

funciar pentru  păşune şi fâneţe pentru  anul 2021" 

  

Examinînd informaţia serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul 

primăriei oraşului, privind stabilirea impozitului funciar pentru păşune şi fîneţe după numărul  de 

animale din teritoriul primăriei oraşului pe anul 2021, în temeiul art.14 alin. (2) lit.a),  a Legii 

nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, avînd în vedere avizul comisiei 

pentru economie, buget-finanţe şi administrarea domeniului public din __martie 2021, Consiliul 

orăşenesc  Teleneşti 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă cotele impozitului funciar pentru păşune şi fâneţe pentru anul 2021 (Anexa nr. 1). 

 

2. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (dnele, Olesea 

RUSU, Sabina GHEORGHIŢA) vor aduce la cunoştinţa deţinătorilor de animale prevederile 

prezentei decizii şi vor percepe impozitul funciar pentru păşuni şi fîneţe conform calculelor 

stipulate în pct.1 al prezentei decizii. 

 

3. 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     _______________ 

 

 

Secretar al Consiliului      Nicolae NASTAS 

  



 

 

Anexa nr. 1 

la Decizia nr. 1/9 din ___.03.2021 

 

 

 

Calcularea sumei spre plată pentru terenurile destinate pășunilor și fînețelor  

pentru persoanele fizice pentru anul 2021 

 

 

Suprafaţa, ha 
Bonitatea, 

grad-hectar 

Cota 

impozitului, 

lei 

Suma  

impozitulu

i, lei 

    

772,02 47 0,40 14513,98     

0 - 55 0,00     

TOTAL     14513,98     

        

Repartizarea  impozitului  după  numărul  de  animale  din teritoriu    

        

Animale 
Numărul de 

capete 

Coeficient de 
transformare în 

cap de animal 
convenţional 

Capete de 

animale 
convenţional 

Suma 

impozitului 
TOTAL, lei 

Suma 

impozitului 
pe un cap 

de animal 
convenţion

al 

Suma 
impozitului 

pe un cap de 
animal  

Suma Impozit 

pe tip de 
animale 

1 2 3 4=2*3 5 
6=total 

5/total 4  

7=total 

5/total 4 x 

3 

8=2*6 

         

Tauri 62 1,10 68,2   81,21 5035,02 

Vaci de lapte 36 1,00 36   73,82 2657,52 

Cai de tractiune 26 1,05 27,3   77,52 2015,52 

Oi şi capre de toate vîrstele 465 0,14 65,1   10,34 4808,10 

Total capete de animale conventionale 196,6 14513,98 73,82  14516,16 

 

 

Secretar al Consiliului      Nicolae Nastas 

  



 

 

 

 

N O T Ă  I N F O R M A T I V Ă  

 

la Decizia Consiliului orășenesc Telenești nr. 1/9  din ____ martie 2021  

”Cu privire la aprobarea calculului impozitului funciar pentru păşune şi fâneţe pentru  anul 

2021 

  

Examinând informaţia serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul 

primăriei oraşului, privind stabilirea impozitului funciar pentru păşuni şi fîneţe după numărul  de 

animale din teritoriul primăriei oraşului pe anul 2019, în temeiul art.14 alin. (2) lit.a),  a Legii 

nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune,  Consiliul orăşenesc  

Teleneşti de a aproba impozitul funciar pentru deţinătorii de animale, reieşind din repartizarea 

impozitului funciar pentru păşuni şi fîneţe după numărul de animale : 

 cai de tracțiune – 77,52 lei/cap animal 

 vaci de lapte – 73,82 lei/cap animal 

 oi și capre de toate vîrstele – 10,34 lei/cap animal 

 tauri – 81,21 lei/cap animal 

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (dnele, Olesea RUSU, 

Sabina GHEORGHIŢA) vor aduce la cunoştinţa deţinătorilor de animale prevederile prezentei 

decizii şi vor percepe impozitul funciar pentru păşuni şi fîneţe conform calculelor stipulate. 

 

 

Specialist SCITL :  Olesea RUSU 

 

 


