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D E C I Z I E N T . 6 / 1
din 1l decembrie a.2020

Cu privire la stabilirea cotelor impozutului
pe bunurile imobiliare gi impozitului funciar
pentru anil202l

in conformitate cu Titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.ll63ll997,Legea
pentru punere in aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056/2000, Legea privind
administra{ia publicd locald nr.43612006, Legea finanfelor publice qi resposabilit6tii bugetar-
fiscale nr.l8l/2014, Legea privind finanlele publice locale nr. 39712003, Consiliul comunei
Cocieri DECIDE:

De aprobat cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare qi impozitul funciar pentru
anul202l, dupd cum utmeazd;

Nr. d/o Obiectele impunerii Cotele concrete
Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate

de cdtre organele cadastrale in scopul impozitdrii (conform art. 280 din titlul VI al
Codului fiscal)

I.

I Bunurile imobiliare cu destinalie locativd (apartamente qi case de
locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri).

0,lyo

2. Bunurile imobiliare: garaje gi terenurile pe care acestea sunt
amplasate.

0,lyo

a
J . Terenurile agricole cu constructii amplasate pe ele. 0.1%
4. Bunurile imobiliare cu altd destinafie decit cea locativd sau

agricold, inclusiv exceptind garajele gi terenurile pe care acestea
sunt amplasate qi loturile intovdrdqirilor pomicole cu sau fEr6
construcfii amplasate pe ele.

0,3yo

II. Cotele concrete la impozitul funciar pentmr terenurile neevaluate de cdtre organele
cadastrale in scopul impozitdrii (conform Anexei nr.l la Legea pentru punere in aplicare a

titlului VI din Codulfiscal nr.I056-XV din 16.06.2000)
5 . Terenurile cu destina{ie agricoli:

1) Toate terenurile, altele decit cele destinate finefilor;i pdgunilor:
a) care au indici cadastrali

b) care nu au indici cadastrali

l,50lei pentru I
srad-hectar

110 lei pentmr

I hectar
2) Terenurile destinate finefilor qi pdqunilor:

c) care au indici cadastrali

d) care nu au indici cadastrali

0,38 lei pentru I
grad-hectar

28 lei pentmr 1
hectar

6. Terenurile din intravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinfe, loturi de pe
lingd domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de cdtre autoritdtile
publice locale ca loturi de pe lingd domiciliu gi distribuite in
extravilan, din cauza insuficienfei de terenuri in intravilan (grddini)
in loc4litdlile rurale;

I lei pentru
100m2

2) terenurile destinate intreprinderilor agricole, alte terenuri
neevaluate de cdtre organele cadastrale teritoriale conform valorii

10 lei pentru
100m2



estrmate.

7. Terenurile din extravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate clddiri qi construcfii, carierele
qi pdminturile distruse in urma activitdlii de produclie, neevaluate
de cdtre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate;

350lei pentru I
hectar

2) terenurile aitele decit cele specificate la alin. 1), neevaluate de
c6tre organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70lei pentru I
hectar

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare pentru clddirile, construcfiile, casele de
locuit individuale, apartamentele gi alte incdperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapd de
finisare a construcliei de 50% ;i mai mult, rdmase nefinisate timp de 3 ani dupd inceputul

lucrdrilor de construclie neevaluate de cdtre organele cadastrale in scopul impozitdrii (conform
Anexei nr.2 la Legea pentru punere tn aplicare a titlului VI din Codul /iscal nr.1056-XV din

16.06.2000)

8. Pentru clddirile qi construcliile cu destinalie agricold, garajele, construcliile amplasate
pe terenurile intovdri;irilor pomicole, neevaluate de cdtre organele teritoriale conform
valorii estimate" inclusiv:
a) pentru persoanele juridice qi fizice care desftqoar6 activitate de
intreprinzdtor;

0,lvo

b) pentru persoanele frzice, altele decit cele specificate la lit. a). 0.t%
9. Pentru bunurile imobiliare, alte decit cele specificate in punct 8 qi punct 10,

neevaluate de cdtre glgq44gle4estrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:
a) pentru persoanele juridice qi fizice care desftqoard activitate de
intreprinzdtor;

0,lyo

b) pentru persotrnele frzice, altele decit cele specificate la lit. a). 0, lo
10. Bunurile imobiliare cu destinalie locativ6 (apartamente qi case de locuit individuale)

din localitSlilor rurele se stabilesc dupd cum urmeazd;
a) pentru persoanele juridice qi fizice care desfbqoari activitate de
intreprinzdtor;

0,ryo

b) pentru persoanele frzice, altele decit cele specifi cate la lit. a). 0,106
Nota: In cazurile in care suprafaYa totald a locuinlelo, Si a construcltttor princtp

persoanelor fizice care nu desJd;oard activitate de tntreprinzdtor, inregistrate cu drept de
proprietate, depdse;te I00 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile
imobiliarre se majoreazu infunclie de suprafala totald, dupd cum urmeazd:
- de la 100 la I50 m' inclusiv - de I ,5 ori;

- de la I50la 200 m2 inclusiv * de 2 ori;
- de la 200\a 300 m' inclusiv - de I0 ori;
-peste 300-de I5 ori;

Construclie principald * construclie tnregistratd cu drept de proprietate a persoanei

/izice, care are destinalie de locuinld ;i nu este antrenatd tn activitatea de tntreprinzdtor.
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