
MUNICIPIUL CHI$INAU
CONSILIUL COMUNAL GRATIE$TI
PRIMARIA COMUNEI GRATIE$TI

ll

ANUNT
privind organizarea consultirilor publice a proiectului de decizie

,,Cu lrrivire la rirodificarea taxelor qi impozitelor locale pentru anul2A22'0.

Adminisrrafia primdriei com. GrStieqti iniliazdincepdnd cu data de 14.06.2022 pdn|la data

de 28.06.2022, consultarea publicd a proiectului de decizie oo Cu privire la modificarea taxelor

;i impozitelor locale pentru anul2022 tt 
'

Scopul proiectului este: modificarea taxelor 9i impoziteior locale in bugetul comunei

Gratieqti pentru anul bugetar 2022.

Necesitatea elaboririi qi adoptirii proiectului este: modificarea cotelor impozitului pe

bunurile inrobiliare aprotate in Uugetut comunei GrdtieEti pentru anulbugetat 2022'

prevederile de baz[ ale proiectului sunt: aprobarea veniturilor bugetului comunal. surselor de

finanfare a bugetului, bugetelor instituliilor finanlate de la bugetul comunal'

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populatia comunei Grdtieqti, instituliile finanlate de la

bugetul comunal.

Rezultatele scontate ca urmare implementirii deciziei supuse consultirii publice sunt:

a) asigurarea incasdrii veniturilor prognozate in buget;

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea gestiondrii resurselor bugetare qi

administrarea patrimJniului public in conformitate cu principiile bunei guvernari'

Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu legisla(ia in vigoare: ?!'?.4'att' 
47qi

art. 55 din Legea finanlelor publice gi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr' 181 din 25 '0'/ '2014'

art.Z;qi art. 21.din Legea nr. 397-XV din 16.10.20d3 ,,piiuind finanlele publice locale"' Setului

metodoiogic privind eliborarea, aprobarea Ei modificarea bugetului, aprobat prin ordinul

ministrului finanfelor m.209 dtn)+.t2.2015, art. 19 din Legea nr' 436-XVI din 28' 122006

,,Privind administraJia publicd locald"'

Recomandirile asupra proiectului supus consultfrii publice pot fi expediate pdn6la data

de 28.06.20 22 .peudr.ru, s. GrdtieEti,str. $tefan cel Mare 71, sau la adresa electronica:

primgratiesti@ gmail. com

Persoani de contact: Balan Ana, tel'022451254



MLINICIPIUL CHI$INAU
coNSILruL coMUNAL cnArrnsrt,

PRIMARIA COMUNEI GRATIESTI

DECIZIE
nr.3/

din iunie2022 com. Grdtieiti

Cu privire la modiJicarea taxelor ;i
impozitelor locale pentru an ul 2 02 2

Consiliul comunal Grdtiegti intrunit in ;edinla extraordinari din iunie
2022, examenind nota informativd a Serviciului contabil, in temeiul art.24, art. 47 qi art. 55 din
Legea finanlelor publice Ei responsabilitdlii bugetar-fiscale nr. I8I120I4, art. 20 din Legea nr.
39712003 ,,Privind finanlele publice locale", art.288-298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.
116311997, Titlul VI ,,Impozitul pe bunurile imobiliare" (cu modificdrile gi completdrile
ulterioare), art. \4 alin. (2) lit.a) qi lit, n) din Legea nr. 43612006 ,,Privind administralia publicd
1oca16", Consiliul local

DECIDE:

1. Se opereazd modificdri la decizia ru.8l4 din 30.12.2021 ,, Cu privire la aprobarea
bugetului com. Gr6tieEti pentru anul2022 (II lecturd)".

2. Se modificd pozifiaw.2, compartimentul I din anexa nr. 5 la decizia nr.8l4, care va
avea urmdtorul text:
- pozilia nr. 2 Ia compartimentul I "Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare" gi

anume la garajele qi terenurile pe care acestea sunt amplasate cota 0,07 o se substituie cu textul
0,3 yo.

3. Se modtftcdpozilranr.3, compartimentul I din anexa nr. 5 la deciziant.814, care va
avea urmdtorul text:
- pozilia nr. 3 la compartimentul I "Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare" Ei

anume la loturile intovdragirilor pomicole cu sau fbrS construc{ii amplasate pe ele cota 0,07 Yo se

substituie cu textul 0,3 %.

Presedinte al gedintei

Secretarol Consiliului
comunol Grdtiesti Za i noi cov sch i An atol i e

str. $tefan cel Mare, 72, sat. Grdtieqti, mun. Chigindu, Republica Moldova, MD-2093;

tel. fax: 45 1-23 1, tel: 45 1-232, codfiscal: 100760101 02 I 9,

e-m ail : pr imgr atiesti@smail. c om,

00023333



Anexa nr. 5

la decizia Consiliului comunal GrdtieSti
nr. 8/4 din 30.12.2021

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare
in comuna Grltieqti pentru anul 2022

Nr.
dlo

Obiectele impunerii

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

( conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal
Bunurile imobiliare, inclusiv: Cota

I
I cu destinalie locativd (apartamente qi case de locuit individuale

terenuri aferente acestor bunuri):
0,07 oh

2. garajele gi terenurile pe care acestea sunt amplasate; 0.3 %
3. loturile intovdrSEirilor pomicole cu sau fbrd construclii amplasate pe

ele.
0,3 vo

4. Terenurile agricole cu constructii amolasate oe ele 0.3 0h

5. Bunurile imobiliare cu altd destinalie dec6t cea locativd sau agricolS,
inclusiv excepfind garajele gi terenurile p"e care acestea sunt
amplasate gi loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau fErd construc{ii
amplasate pe ele.

0r3oh

II Cotele concrete la impozitul funciar
pentru terenurile neevaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozitdrii

(conform Anexei nr. I la Legea pentru punereq in aplicare a tillului VI din Codul fiscal
nr.l056 din 16.06.2000

6. Terenurile cu destina{ie agricol5:
1) toate terenurile, altele dec6t cele destinate f6nelelor qi pdgunilor:
a) care au indici cadastrali
b) care nu au indici cadastrali

1.5 lei pentru
grad-hectar

110 lei pentru I
hectar

2) Terenurile destinate fAnelelor qi pdgunilor:
a) care au ifidici 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 (iazun,lacuri ect.) ll5 lei pentru
thectar de suprafa{I
acvaticl

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

ldnga domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de cdtre autoritaflle
publice locale ca loturi de pe lingd domiciliu qi distribuite in
extravilan, din cauza insuficien{ei de terenuri in intravilan)

I lei pentru 100

m,



I terenurile destinate
neevaluate de cdtre
valorii estimate.

intreprinderilor agricole, alte terenurt
organele cadastrale teritoriale conform l0 lei pentru 100m

8. Terenurile din extravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate clddiri Ei construclii, carierele Ei

pdmAnturite distruse in urma activitdlii de produclie, neevaluate de

cdtre orsanele cadastrale teritoriale conform valorii estimate;

350 lei pentru 1

hectar

2) terenurile altele decdt cele specificate la alin. 1), neevaluate de

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

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
pentru cladirile, construc{iile, casele de locuit individuale, apartamentele gi alte incdpert rzolate,

inclusiv cele aflate la o etapd de finisare a construcliei de 50% qi mai mult, rbmase nefinisate

timp de 3 ani dupd inceputul lucrdrilor de construclie
neevaluate de citre organele cadastrale in scopul impozitlrii

(conform Anexei.2 la Legea pentru punerea in aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din
16.06.2000)

9. Impozitul pe clddirile Ei construcliile cu destinalie agricold, precum

qi pe alte bunuri imobiliare, cu exceplia celor prevdzute Ia punctele

10 qi 11, neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale confbrm
valorii estimate:
a. pentru persoanele juridice qi fizice care desfbEoari activitate
de intreprinzdtor;
b. pentru persoanele frzice, altele dec6t cele speciflcate la lit. a).

0.1 % din valoarea
contabill a bunurilor
imobiliare pe

nerioada fiscalI
0.1 7o din costul
bunurilor imobiliare

10. Impozitul pe bunurile imobiliare cu altd destinalie decdt cea locativd
sau agricold, inclusiv except6nd garajele gi terenurile pe cars acestea

sdnt amplasate Ei loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau fbrd

construcfii amplasate pe ele, neevaluate de cdtre organele cadastraie

teritoriale conform valorii estimate:

a. pentru persoanele juridice qi fizice care desftEoard activitate

de intrepriqzdtor;
b. persoanele frzice, altele dec6t cele specificate la lit. a)'

0.3o/" din valoarea

contabili a

bunurilor imobiliare
oe nerioada fiscal[
0.3o/o din costul

bunurilor imobiliare



t1 Bunurile imobiliare cu destinafie locativd (apartamente qi case de

locuit individuale) din localitalile rurale se stabilesc dupd cum
urmeaz6'.
a) pentru persoanele juridice Ei fizice care desfEqoard activitate de

intreprinzdtor;
b) persoanele fizice, altele dec6t cele specificate la lit. a)

0107 o din valoarea

contabild 
^bunurilor imobiliare

ne oerioada fiscali
0,07 o din costul
bunurilor imobiliare

Nota; ln cazurile tn care suprafala totald a locuinlelor ;i a construcliilor principale
ale persoanelor fizice cere nu desJd;oard activitate de tntreprinzdtor, lnregistrate cu

drept de proprietate, depd;e;te 100 m.inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului
pe bunurile imobiliare se majoreazd tnfuncyie de supr{a\a totald, dupd cum urmerizd:

- de la 100 la 150 m'inclusiv - de 1,5 gri,'
- de la I50 la 200 m, inclusiv - de 2 ori;
- de la 200 la 300 m'inclusiv - de l0 ori:
- peste 300 m - de 15 ori.

Construclie principald construclie tnregistratd cu drept de proprietate q
persoanei fizice, care are destinalie de locuinld. Si nu este antrenatd in activitatea de

tntreorinzdtor.

Secretaral Consiliului
comunal Grdtiesti Zai n ci covschi An atolie



Noti informativi la proiectul de decizie
v cu privire lu modificurea tuxelor si impozitelor locale pentru unul 2022"

l.Denumireaautoru1uisi'dup6caz.aoarticirrantilorl.ffi
Contabilul-qef, specialiqtii in percepere {iscali

Proiectul de decizie ,,cu privire la modificoreq taxelor giimpo4itelor locale pentru anul-
2022" a fost elaborat in vederea executdrii deciziei nr.8l4 din 30.12.202I,, Cu privire la
aprobarea bugetului com. Grdtieqti pentru anul 2022 (II lecfurd)" privitor la impozitarca
corectd a cetSfenilor.

J. Descnerea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armoni"area
legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenlierea elemenGlor no
Prinintermediu1prezentuluiproiectdedecizieSemm

30'12.202I ,, Cu privire la aprobarea bugetului com. Grdtieqti pentru anul 2022 (II
lecturd)".

Se modificd' pozigia nr.2, compartimentul I din anexa nr.5 la decrzia nr.8l4, care va
avea urmdtorul text:

'- pozilia nr.2la compartimentul I "Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare"
si anume la garalele gi terenurile pe care acestea sunt amplasate cota 0,07 o se substituie
cu textul 0,3 o 

.

Se modificdpozilia nr.3, compartimenful I din anexa nr.5 la decizianr.Bl4, care va avea
urmdtorul text:
--- pozilia nr,3 la compartimentul I "Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare"
gi anume la loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau frri constructii amplasate pe ele cota
0,01 oA se substituie cu textul 0,3 %.

5. Fundame ntarea economico-fi nanciard
Implementarea proiectului de decizie nu implicd cheltuieli suplimentare de la Bugetul
local, conduce la acumularea mijloacelor financiare addugdtoare in bugetul APL
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Prezentul proiect
nr.8l4 din 30.12.2021
2022 (II lecturd)'*.

de decizie este

,, Cu privire la

elaborat ?ntru realizarea

aprobarea bugetului com.

prevederilor Deciziei

Gr[tieqti pentru anul

7. Avizarea $i consultarea publicd a proiectului
Potrivit art.32 alin.(l)-(3) din Legea nr.l00l20l7cu privire la actele normative gi Legea
nt.23912008 privind transparenla in procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina -
web oficiali a Primdriei com.Grdtiesti pentru consultare publicd - sratiesti.rld
8. Constatdrile expertizei anticoruptie

9. Constatdrile expertizei de compatibilitate



I 0. Constatdrile expertizei luridice

I 1. Constatdrile altor expertize

Contabil-qef
^/ ./-

*tk/t/ Ana BALAN
Al


