
Anexa nr.4,1
la decizia consiliului local Glodeni

nr .10/5 din 14 decembrie 2017

Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare stabilite pentru anul 2018

Nr Obiectele impunerii Subiecţii impunerii
Ca piti / 
paragraf

Baza
impozabilă

(costul)

Cota maximă a 
impozitului 

conform Codului 
Fiscal

Cota concretă a 
impozitului

1 2 3- 4 5 6 7

Bunurile imobiliare impozitate conform Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XVI d in 16.06.2000

'

Clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă .precum şi pe alte bunuri imobiliare, neevaluate 
de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimative ,se stabileşte după cum 
urmează:

_ pentru persoanele juridice şi fizice 
care desfăşoară activitate de 
întreprinzător

113210

Valoarea 
contabilă 

a bunurilor 
imobiliare

0.1
la sută

0.1
la sută

_ pentru persoanele fizice .altele decît 
specificate la prima liniuţă 113220 Costul bunurilor 

imobiliare
0.1

la sută
0.1

la sută

II

Bunurile imobiliare cu altă destinaţie decTt cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele 
şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără 
construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform 
valorii estimative ,se stabileşte după cum urmează:

_ pentru persoanele juridice şi fizice 
care desfăşoară activitate de 
întreprinzător

113210

vaiuă ied
contabilă 

a bunurilor
:------ u : i : -------

0.3
la sută

0.3
la sută

_ pentru persoanele fizice .altele decît 
specificate la prima liniuţă 113220 Costul bunurilor 

imobiliare
0.3

la sută
0.3

la sută

Bunurile imobiliare impozitate conform titlului VI din Codul fiscal

III

Bunurile imobiliare .inclusiv terenurile (terenutile cu destinaţie agricolă 
.industriei,telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale )din intravelan sau 
extravilan .clădirile .casele de locuit individuale, apartamente şi alte încăperi izolate,inclusiv 
bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisarea a construcţiei de 50 % şi mai mult .rămase 
nefinisate timp de3 ani după începutul lucrărilor de construcţie şi anume ; Impozitul pe 
bunurile imobiliare:

Persoanele juridice şi persoanele 
fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai 
R.Moldova

1132 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.05% - 0.4%

a)
bunurile imobiliare cu destinaţie locativă ( apartamente şi case de locuit individuale .terenuri 
aferente acestor bunuri) din oraşe şi din localităţile aflate în componenţa oraşelor si s. 
Stircea

Persoanele fizice 113240 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.05% - 0.4% 0.1%

b) garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate Persoanele fizice 113240 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.05% - 0.4% 0.2%

c) loturile întovărăşiilor pomicule cu sau fără construcţii amplaste pe ele Persoanele fizice 113240 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.05% - 0.4% 0.2%



d)

pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele ,care au valoarea de piaţă estimată: 
_ achitat de persoane juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător

Persoanele juridice şi persoanele 
fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai R.M 113230 Valoarea estimată 

a acestor bunuri 0.1% -0.3% 0.3%

_achitat de persoanele fizice -cetăţeni Persoanele fizice 113240 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.1% -0.3% 0.2%

e)

e) bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd 
garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşiilor pomicule cu sau 
fără construcţii amplasate pe ele ,care au valoarea de piaţă estimată:
_ achitat de persoane juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător

Persoanele juridice şi persoanele 
fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai 
R.Moldova

113230

Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.3% 0.3%

_achitat de persoanele fizice -cetăţeni

Persoanele fizice

113240

Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.3% 0.3%

Notă : în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi construcţiilor principale ale persoanelor fizice (cetăţenii s. Stîrcea) depăşeşte 100 m2 cota se 
majorează în funcţie de suprafaţă totală după cum urmează : De ia 100 m2- la 150 m2 de 1,5 ori, De la 150 m2- la 200 m2 de 2 ori, De la 200 m2 - la 300 m2 de 10 ori,
Peste 300 m2-de 15 ori. înlesnirile la
plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt acordate în baza art. 283 al Codului Fiscal

Scutirea de impozit acordată de autorităţile administraţiei publice locale in baza art.284 al Codului Fiscal prevede:

Se scutesc(sau amînări la plata impozitului) de impozitul pe bunurile imobiliare în limita aprobată la acest impozit pentru bugetul primăriei or.Glodeni pe anul fiscal respectiv in caz de:

*  calamitate naturală sau incendiu ( în urma cărora bunurile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deterioarate considerabil)

*  boala îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificatul medical sau respectiv prin certificatul de deces 

*atnbuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurătorţpe durata normativă a lucrărilor de construcţii)

Categoriile de persoane indicate la art.283 alin.(1) lit.h)-l) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat 
domiciliul (în lipsa domiciliului-reşedinţa), în limita 40000,00 lei din valoarea costului.

Svetlana Subţire


