
MUNICIPIUL CHI$INAU
coNSrLruL coMUNAL cnArrngrr
pnruAnrA coMuxnr cnArrn$Tl

DECIZIE
nr.2ll

din 14 mai 2021. com. Grdtiegti

Cu privire la modificarea taxelor qi
impozitelor locale pentru anul 2021

in temeiul art.24, art.25, art.47 qi art. 55 din Legea finanlelor publice qi

responsabilitefi bugetar-fiscale nr. l8ll20I4, dft. 11 qi art. 20 din Legea nr.
39712003,,Privind finanlele publice locale", arL 288-298 din Codul fiscal, aprobat
prin Legea nr. 116311997, Titlul VI ,,Taxele locale" (cr, modificdrile qi

completdrile ulterioare) qi art. 14 (1) din Legea nr. 23112010 ,,Cu privire la
comerful interior", art. 14 alin. (2) lit. n), ar| 19 qi art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea
rc . 43 6 I 2006,,Privind administratia publicd 1oca16", Consiliul local

DECIDE:

1. Se opereazdmodificdri ladecizianr. Sl9,,Cu privire la aprobarea
bugetului com. Grdtiegti pentru anul202t (ll lecturi)".

2. Se aprobd cotele impozitului funciar qi impozitului pe bunurile imobiliare
pe anul 2021, conform anexelor nr. 5-6.

3. Se aprobS,taxele locale pentru antl202L, conform anexei nr.7 .

Pregedinte ol gedintei ,'i. l-,

!,/o','

str. SJefan cel Mare, l2rsat. Grdtiegti, mun. Chigindu, \epublica Moldova, MD-2093;

tel. fax: 45 1-2'3 I, tel: 45 I-232, codfiscal: 10076010102 19,
e-m ail : orimgr atiesti@gmail. cem.



Cotele impozitului pe
in comuna Grltiegti

- Anexa nr. 5
la decizia Consiliului comunal Grdtiegti

nr.2ll din14.05.2021

bunurile imobiliare
pentru anul 2021

Nr.
d/o

Descriere Cote

Pentru clddirile qi construc{iile cu
destinalie agricold, precum qi pentru alte
bunuri imobiliare, neevaluate de cdtre
organele cadastrale teritoriale conform
valorii estimate, inclusiv:
1. a) pentru persoanele juridice gi fizice

care desfbqoard activitate de

intreprinzdtor

2. b) pentru persoanele frzice, altele
dec6t cele specificatei la lit. a)

0,1 Yo din valoarea contabilS a

bunurilor imobiliare pe perioada
fisca16;

0,I Yo din costul bunurilor
imobiliare.

z Pentru bunurile imobiliare cu alt6
destinalie decit cea locativb sau agricold,
inclusiv exceptind garajele qi terenurile
pe care acestea sint amplasate gi loturile
intovdrdqirilor pomicole cu sau frrd
construc{ii amplasate pe ele, neevaluate
de cdtre organele cadastrale teritoriale
conform valorii estimate, se stabileqte
dupd cum urmeaz6:
a) pentru persoanele juridice gi fizice

care desfrgoard activitate de
intreprinzdtor

b) pentru persoanele ftzice, altele decdt
cele specificate la lit. a)

0,3 oA din valoarea contabild a
bunurilor imobiliare pe perioada

fisca16;

0.3 % din costul
bunurilor imobiliare.

Pe bunurile imobiliare cu destinalie
locativd (apartamente gi case de locuit
individuale) din localitdlile rurale se

stabilegte dupd cum urmeaz6:
a) pentru persoanele juridice gi fizice care
desfbqoard activitate de intre prrnzdtor

b) pentru persoanele fizice, altele decit
cele specificate la lit. a)

0,07 Yp din valoarea contabild a

bunurilor imobiliare pe perioada
fisca16;

0,07 Yo din costul
bunurilor imobiliare.



4. Pentru bunurile imobiliare cu alt6
destinafie decdt cea locativd sau agricold,
exceptind garajele qi terenurile pe care
acestea sunt amplasate gi loturile
intovdrdqirilor pomicole cu sau fdrd
constructii amplasate pe ele

0,3 Yo dinbazaimpozabill a

bunurilor imobiliare

5.

5.1

5.2

5.3

art

qi

Pentru bunurile imobiliare (conform
280 din Codul fiscal), inclusiv:
- cu destina{ie locativi (apartamente
case de locuit individuale. terenuri

aferente acestor bunuri);
- pentru garajele gi terenurile pe care

acestea sunt amplasate;
- loturile intovirigirilor pomicole cu

sau frrd construc{ii
Se stabileqte pentru categoriile de persoane

indicate la alin. (1) lit. h) - D ale art.283 din Codul
fiscal (persoanele de vdrstd pensionard, persoanele
cu dizabilit[fi severe gi accentuate, persoanele cu
dizabilitdli din copildrie,_ persoanele cu dizabilit{i
medii (participanti la aciiunile de luptd pentru
apdrarea integritilii teritoriale qi independenJei
Republicii Moldova, participanfi la acfiunile de luptd
din Afganistan, participan]i la lichidarea
consecinfelor avariei de la C.A.E. Cernobil), precum
gi persoanele supuse represiunilor qi ulterior
reabilitate);

- familiile participanfilor cdngi in acliunile de
lupt[ pentru apdrarea integritetii teritoriale gi

independenfei Republicii Moldova gi persoanele care
au fost intrefinute de acegtia;

- familiile militarilor cdzu[i in acliunile de
luptd din Afganistan gi persoanele care au fost
intrelinute de acegtia;

- familiile care au copii cu dizabilitafi in vdrstl
de pini la 18 ani gi membrii familiilor care au la
intreJinere gi ingrijire permanent[ persoane cu
dizabilitdli;

- familiile persoanelor decedate in urma unor
boli cauzate de. participarea lor la lucrdrile de
lichidare a consbcintelor avariei de la C.A.E.
Cernobil gi persoanele care au fost inhelinute de
acestea),

scutirea de plata impozitului pe bunurile
imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinafie
locativi, unde acestea gi-au inregistrat domiciliul (in
lipsa domiciliului - regedinfe) i4 limita valorii
(costului) de 380000 lei. 

...--1'11r,-li:::.
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0,07 Yo dinbaza impozabild a

bunurilor imobiliare

Yo dinbaza impozabild a

bunurilor imobiliare
o/o din baza impozabild a

bunurilor imobiliare

0,3

0,3
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Secretdr al Consiliului , l,:

! l/)( ,

comunal Grdtiegti ffi,.,',
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Anexa nr. 6
la decizia Consiliului comunal Grdtieqti

nr.2lI din 14.05.2021

Cotele
impozitului funciar in Comuna Gritieqti pentru anul 202I

Nr.
d/o

Descriere Cote

Terenurile cu
destinafie agricoli:

a) toate terenurile,
altele dec6t cele
destinate fhnelelor qi

pdqunilor:
- cu indici cadastrali
- frrd indici

cadastrali

1,5 lei pentru 1 grad-hectar
110 lei pentru I hectar

b) terenurile
destinate fhnelelor. .
gi p[qunilor:
. cu indici

cadastrali
. ftrd indici

cadastrali

0,75 lei pentru 1 grad-hectar
55 lei pentru t hectar

c) terenurile ocupate
de obiective acvatice
(iazuri, lacuri
etc. )

I 15 lei pentru I

acvaticd

hectar
de suprafalS

Terenurile din
intravilan:
a) terenurile pe care sint
amplasate fondul de

locuinle, loturile de pe
lingd domiciliu (inclusiv
terenurile atribuite de
cdtre autoritatea
administra(iei publice
locale ca loturi de pe
lingi domiciliu qi

distribuite in extravilan,
din cauza insufici entei
de terenuri in
intravilan):
b) terenurile destinate

1 leu pentru 100 m'

10 lei pentru 100 m. p.



I

intreprinderilor agricole,
alte terenuri neevaluate
de c6tre organele
cadasfiale teritoriale
conform valorii
estimate:

3. Terenurile din
extravilan pe care sunt
amplasate clddiri gi

construclii, carierele gi

pdmdnturile distruse in-
urrna activitdtii de
produc{ie, neevaiuate de
cdtre organele cadastrale
teritoriale conform
valorii
estimate:

350 lei pentru t hectar

4. Terenurile diu
extravilan, altele dec.6t

cele specificate in pct.
3, neevaluate de c6tre
organele cadastrale
teritoriale conform
valorii estimate:

70 lei pentru t hectar

Secretarol Consiliului
comunal Grdtiesti



Anexa nr. 7
Ia decizia Consiliului comunal Grdtieqti

rr.2lI dln14.05.2021

Cotele
taxelor locale tn Comunu Grdtiesti oentru anul 2021

Nr

dlo

Denumirea impozitelor
qi taxelor locale

Capitolul
qi codul Obiectul impozitabil

Cota impozitdr
ii

anuale
I Taxa

amenajarea
i

pentru
teritoriulu

tt44t2 numdrul mediu scriptic
trimestrial al salariatilor
qi, suplimentar:

in cazvl
intreprinderilor
individuale $r

gospoddriilor {[rdneqti (de
fermier) fondatorul
intreprinderii individuale,
fondatorul qi membrii
gospoddriilor ldrdneqti (de
fermier);

in cazul
persoanelor care
desfbgoard activitate
profesionald in sectorul
justiliei numdrul de
persoane abilitate prin
lege pentru desfbqurarea
activitd{ii profesionale in
sectorul justiliei;

120 Leilunitate
pe an

2 Taxa pentru unitdlile
comerciale gi prestdri
service

I14418 Magazine, depozite
comerciale cu suprafala:

pind la 50 m.p.
3500 lei

de la 50 pind la 100

m.p.
4500 lei

de la 100,1 pind la 200
m.p.

8000 lei

de la 200,1pind la 400
m.p.

12000 lei

de la 400,1 pina la 600
m.p.

15000 lei

mai mult de 600'm.p. 20000 lei
Seclie comerciald pind la 5
m.p.

1500 lei

de la 5,1 pin[ la 10

m.p.
1500 lei



mai mult de 10 m.p. 2000 lei
Mini
locuri

cafenea pind la 60 4500 lei

Cafenele de la 61-100
locuri

8000 lei

Cafenele de la 101-si mai
mult

12000 lei '

Baruri, 7000 lei
Bufet
Saune

7000 lei
5000 lei

Gherete pentru
comercializarea:

produselor alimentare
2500 lei

produselor nealimentare 2000 lei
produselor din

alimentatia publicd
2000 lei

Gherete ce presteazd
servicii xerox,foto

1000 lei

Terasa de vard 2000 lei

Fnzerii 1000 lei locul
Pentru funclionarea
cablului de televiziune

3000 lei

SalS de calculatoare 200leilcalculator
Sald de ceremonii, zone de
agrement

12000 lei

UnitdJi pentru realizare
pdsdrilor
porcinelor,
pegtelui proaspdt
iepuri

3000 lei
4000 lei
1500 lei
5000 lei

Unitate pentru primirea
comenzilor la prestarea
serviciilor
(moar6,oloini{e)

2000 lei

Unitdli pentru prestarea
s ervi ci il or, comercializarca
-semifabricate din peatrd
naturald
-uscarea
lemnului,timplarie
- uqilor-ferestrelor ,

- mortarului
-amestec usc?t

3500 lei
6000 lei
5000 lei
15000 lei
8000 lei
5000 lei



-obiecte din metal
-servicii de asamblare a
mobilei
- atelier cusatorie

4000 lei
2000 lei

Unitali de reparalie
-a automobilelor

imbrdcdminte,incdl{6m inte

1800 lei
500 lei

Unitdli pentru repara\ia
utilajului agricol
termic

2000 lei

3000 lei

Stalii de asistenld tehnicd
a automobilelor

10 000 lei

Stalii de alimentare cu
combustibil

7000 lei/col.

Spdldtorie auto 4500 lei
Gereta mobild pin6 la
10m.p

2400 lei

Seclii vulcanizare,
montare pneuri
- cu S de pind La20 m2

- cu S mai mare de 20
m2

2500 lei

5000 lei

Sec{ii de reparalii a

autobasculantelor
10 000 lei

Taxa pentru tir(complex
sportiv)

12000 lei

Activitate
farm ac eut icd(v inzar e a

medicamentelor)
- cu S de pind Ia30 m2

- cu S de la 3l m2 pinb la
50m2
- cu S de peste 50 m2

4000 lei

6000 lei

8000 lei

Servicii stomatolo gice 5000 le
J Taxa pentru servicii auto 1t4633 Pind la 6 locuri 3600 le
4 Taxa pentru dispozitive

publicitare
tr44ts SuprafaJa fe{ei (fe{elor)

dispozitivului publicitar
500 lei anual
pentru fiecare
metru pdtrat

Secretaral Consiliulii
comunol Grdtiesti


