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               D E C I Z I E  Nr. 2/2                            PROIECT 

Din ___  iunie 2021 

 

"Cu privire la activitatea Serviciului de Colectare a  

Impozitelor şi Taxelor Locale din cadrul primăriei 

pentru anul 2020 și perioada 01.01.2021 – 31.05.2021" 

 

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. Necătând la măsurile întreprinse în bugetul oraşului s-au acumulat restanţe 

ceea ce reiese 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 comisiei de specialitate economie, buget-finanțe și administrarea  

domeniului  public  din ___.iunie .2021,  Consiliul orăşenesc  Teleneşti 

DECIDE: 

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

funciare de la persoanele fizice și impozitul funciar al persoanelor juridice/ fizice 

înregistrate în calitate de întreprinzător pe teritoriul oraşului pe anul 2020 și 5 luni ale 

anului 2021. 

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

primăriei (dnelor Olesea RUSU și Sabina GHEORGHIŢA) asupra lucrului la 

încasarea impozitelor şi taxelor locale. 

3. 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 30 iunie  a.c. la 

perceperea impozitelor şi taxelor locale. 

4. Se intervine pe lîngă Direcția Deservire Fiscală Teleneşti (dna Diana Manoli), sectorul 

nr.1 al I.P.Teleneşti (dl Babinciuc Roman) 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. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

primarului oraşului dl Vadim LELIC. 

 

Preşedinte de şedinţă      

Secretar interimar al Consiliului      

  



 

Notă Informativă 

”Cu privire la colectarea de către SCITL a impozitelor pe  

proprietate de la persoanelefizice pentru anul 2020   

şi perioada 01.01.2021 – 31.05.2021  

 

Denumireaimpozitului 

Soldul la 

01.01.2020 

(lei) 

Suma 

calculată 

2020 

(lei) 

Suma 

achitată 

2020 

(lei) 

Soldul la 

31.12. 2020 

(lei) 

% de 

incasare 

Suma 

colectată la 

31.05.2021 

(lei) 

1 2 3 4 5 6 7 

Impozit funciar al 

persoanelor juridice/fizice 

înregistrate în calitate de 

întreprinzător  art.113161 

10150,32 45010,34 20517,05 34643,61 38 3947,77 

       

Impozit funciar al 

personelor fizice-cetățeni 

art. 113171 

129096,26 181992,40 182387,97 128700,69 59 33804,26 

       

Impozit pe bunurile imobile 

neevaluate de la persoanele 

fizice  art.113.220 

6643,55 24936,09 20598,41 10981,23 65 6425,89 

Impozit pe bunurile imobile 

evaluate cadastral art. 

113.240 

139675,82 455831,23 410580,67 184488,53 69 125920,62 

Total 285565,95 707770,06 634084,10 358814,06 64% 170098,54 

 

În perioada fiscal a anului 2020, 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 2020 s-au 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 707770,06 lei (coloniţa 3). 

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

bază şi majorărilor de întârziere 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, au fost expediate 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, pe parcursul anului 2020 a fost colectată suma 

de 634084,10 lei (coloniţa 4). 

Cu toate că impozitele pe proprietate  au fost acumulate la nivelul menţionat, la data de 31 decembrie 2020 

s-a înregistrat soldul  de 358814,06 lei (coloniţa 5), procentul de colectare al impozitelor pentru anul 2020 

constituie 64% (colonița 6). 

La data de 31.05.2021, au fost distribuite 100% de avize de plată pentru impozitele funciar și pentru 

bunurile imobiliare către persoanele fizice în număr de 5594, se verifică relaţiile de proprietate la impozitul pe 

bunurile imobiliare, se realizează ajustări și se calculează majorări de întârziere. 

La data de 31 mai 2021, sau acumulat 170098,54 lei (colonița 7). 

 

 

Specialiști în perceperea fiscală 

RUSU Olesea, GHEORGHIŢA Sabina 


