
Anexanr.5
la decizia Consiliului comunal GrdtieSti

nr.8/4 din 30.12.2021

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare
in comuna Gritiegti pentru anul 2022

Nr.
d/o

Obiectele impunerii

I Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
pentru bunurile imobiliare evaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozitdrii

( conform art. 280 din titlul VI al9oduluifiscal 
,

Bunurile imobiliare. inclusiv: Cota

1 cu destinafie locativd (apartamente

terenuri aferente acestor bunuri);
qi case de locuit individuale 0107 o

2. garaiele si terenurile pe care acestea sunt amplasate; 0.07 %
loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau fbrd construclii amplasate
pe ele.

0,07 yo

4. Terenurile agricole cu constructii amplasate pe ele 0.3 o/"

5. locativd sau

carg acestea

cu sau frrd

Bunurile imobiliare cu altd destinatie decdt cea

agricold, inclusiv exceptdnd garajele gi terenurile pe

sunt amplasate qi loturile intovdr6Eirilor pomicole
constructii amplasate pe ele.

0r3oh

il
pentru

Cotele concrete la impozitul funciar
terenurile neevaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozitirii

(conform Anexei nr. I la Legea pentru punerea in aplicare a titlului VI din Codul fiscal
nr. I 05 6 din I 6.06. 2000)

6. Terenurile cu destina{ie agricoli:
1) toate terenurile, altele decdt cele destinate fdnetelor qi

p6qunilor:
a) care au indici cadastrali
b) care nu au indici cadastrali

1.5 lei pentru 1 grad-
hectar

110 lei Dentru I hectar

2) Terenurile destinate fdnelelor qi pdqunilor:

a) care au indici cadastrali
b) care nu au indici cadastrali 0.75 lei pentru 1 grad-

hectar

55 lei pentru I hectar

3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri,lacuri ect.) 115 lei pentru thectar de
suprafafi acvatici

7. Terenurile din intravilan, inclusiv:
1. terenurile pe care sdnt amplasate fondul de locuinfe, loturi de

pe l6ng6 domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de citre
autoritatile publice locale ca loturi de pe lingd domiciliu qi

distribuite in extravilan, din cauza insuficienlei de terenuri in
intravilan)

I lei pentru 100 m,

I terenurile destinate
neevaluate de cdtre

intreprinderilor agricole, alte terenuri
orsanele cadastrale teritoriale conform



valorii estimate. 10 lei pentru 100m, 
I

8. Terenurile din extravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate clSdiri Ei construcfii,

carierele Ei p6m6nturile distruse in urma activitafi de produc{ie,

neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale conform

valorii estimate;
350 lei pentru I hectar

Zl to**ite altele decdt cele specificate la alin. 1), neevaluate de

cdtre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.
70 lei pentru I hectar

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
pentru cl6dirile, construcfiile, casele de locuit individuale, apartamentele qi alte incdpeiizolate,

inclusiv cele aflate la o etap6 de finisare a constructiei de 50% qi mai mult, rdmase nefinisate

timp de 3 ani dupd inceputul lucrdrilor de constructie

neevaluate de citre organele cadastrale in scopul impozitlrii
(conforrn Anexei.2 la Legea pentru punerea tn aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.I056 din

16.06.2000)

9. Impozitul pe clSdirile qi constructiile cu destinafie agricold,

precum Ei pe alte bunuri imobiliare, cu exceplia celor prev6zute

la punctele 10 ;i 11, neevaluate de cdtre organele cadastrale

teritoriale conform valorii estimate:

a. pentru persoanele juridice ;i frzice care desftqoard

activitate de intreprinzdtor;
b. pentru persoanele ftzice, altele decdt cele specificate la lit.
a).

0.1 % din valoarea
contabili a bunurilor
imobiliare pe perioada
fiscaltr
0.1 7o din costul
bunurilor imobiliare

10. Impozitul pe bunurile imobiliare cu altd destinalie decdt cea

locativd sau agricold, inclusiv exceptdnd garajele qi terenurile pe

care acestea s6nt amplasate qi loturile intovdragirilor pomicole cu

sau ftrd construcfii amplasate pe ele, neevaluate de citre
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate :

a. pentru persoanele juridice qi frzice care desfrqoard

activitate de intreprinzdtor;
b. persoanele frzice, altele decdt cele specificate la lit. a).

03% din valoarea
contabili a bunurilor
imobiliare pe perioada
fiscal5
0.3o din
costul bunurilor
imobiliare

11 Bunurile imobiliare cu destinatie locativfl (apartamente qi case de

locuit individuale) din localitdtile rurale se stabilesc dup6 cum

urmeazd:
a) pentru persoanele juridice qi fizice care desfbqoari activitate
de intreprinzdtor;
b) persoaneleftzice, altele decdt cele specificate la lit. a) 0,07 o/o din valoarea

contabil5 a bunurilor
imobiliare pe perioada
fisca15

0,07 ,A din
costul bunurilor
imobiliare



$i a construcliilor PrinciPale

ale persoanelor fizice care nu des/dsoard activitate- de tntreprinzdtor, tnregistrate cu
-, ^ :--^^ ^-:h ,1. ,i

;;r;r";";;"oil*io*, depdseste 100 m,inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului

pr'bururile imobitiare si maioreazd tnfunclie de suprafala totald, dupd cum urmeazd:

- de la 100 la 150 m'inclusiv - de 1,5 ori;
- de la 150 ta 200 m'inclusiv - de 2 ori;
- de la 200 ta 300 m'inclusiv - de l0 ori;
- peste 300 rn' - de I5 ori.

Construclie principald construclie tnregistratd cu drept de proprietate a

prrt";;r";i;;;;, iorc a)e destinalie de locuinyd si nu este antrenatd tn activitatea de

intreorinzdtor.

Secretordl Consiliului
comuncrl Grdtiegti


