
 
 
 

 

  PROIECT DE DECIZIE 
 

Nr.01/03                                                                               din 11 ianuarie 2019 
  

 

    Cu privire la modificarea Deciziei Nr.08/05 din 07 decembrie 2018  „Cu privire la stabilirea cotelor  

     impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019” 
 

 

În conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997; 

Legea pentru punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XV din 16 iunie 2000, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014; Legea 

privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; Legea cu privire la datoria sectorului 

public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.2006, Consiliul local aprobă 

cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, după cum urmează: 
Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

 

1.Se modifică Punctul 10 din Decizia Nr.08/05 din 07 decembrie 2018  „Cu privire la stabilirea cotelor  

     impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019” 

cu următorul conținut: 

Nr. 

d/o 
Obiectele impunerii  Cotele 

concrete 

10. Pentru bunurile imobiliare, alte decît cele specificate în pct. 9 și pct.11, 

neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, 

inclusiv: 

a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de 

întreprinzător; 

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

0,1% 

0,1% 

Nr. 

d/o 
Obiectele impunerii  Cotele 

concrete 

10. Pentru bunurile imobiliare, alte decît cele specificate în pct. 9 și pct.11, 

neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, 

inclusiv: 

c) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de 

întreprinzător; 

d) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a). 

0,3% 

0,3% 



2. Se modifică Punctul 10 din Decizia Nr.08/05 din 07 decembrie 2018  „Cu privire la stabilirea 

cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019” care va avea 

următorul conținut: 

3.Secretarul consiliului va remite decizia spre informare Inspectoratului Fiscal Teritorial Hîncești spre 

informare. 

4.Controlul executării deciziei se pune în sarcina primarului imterimar, Luță Ion. 

 
 
 
 
Președintele ședinței         

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni      Victor DECUSEARĂ 

 

    

Nr. 

d/o 
Obiectele impunerii  Cotele 

concrete 

10. Pentru bunurile imobiliare, alte decît cele specificate în pct. 9 și pct.11, 

neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, 

inclusiv: 

e) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de 

întreprinzător; 

f) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a). 

0,3% 

0,3% 


