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D E С I Z I E Nr. 13/6

din 14.12.2021

Cu privire la aprobarea cotelor 
concrete de impozitarea bunurilor 
imobiliare §i fimciare pentru anul 2022 
pe teritoriul Primariei Cupcini

In temeiul art. 6,7 , 12, 18,21, 53, 60, 67 ,120,121, 124, 126, 128, 136, 164,165 dinC odul
Administrativ al Republicii M oldova nr.116 din 19.07.2018,

art.3,4,6 (h), 18.20,21,27-30,32,33,37 p.3,p.6, 38-47,50 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu
privire la actele normative, . . .

art. 3 (g) -6,7 -12 a Legii nr.239 din 13.11.2008 privind tran sp a ren t in procesul decizional,
art.280 din titlul VI al Codului fiscal

nota informativa a Specialistului prim ariei, avizul pozitiv al Comisiei de specialitate in 
agriculture , industrie , amenajarea teritoriului §i reglementarea regimului fu n c ia r_

In baza Legii Republicii M oldova privind administratia public locala nr. 436-XVI din
28.12.2006, art. 14(2), b).

Consiliul ora§enesc Cupcini 
DECIDE:

l.Se aproba cotele concrete de impozitarea bunurilor imobiliare §i fimciare pentru anul 2022
pe teritoriul Primariei C upcin i, conform anexei. a ~ .

2. Specialistul primariei ora^ului Cupcini va tine cont de Anexa Deciziei date in efectuarea 
opera|iunilor de calcul, privind impozitarea bunurilor imobiliare §1 fimciare pentru anul 2UZ2 pe
teritoriul Primariei Cupcini. . . . . . .

3. Prezinta Decizie se publica in Registrul de Stat al actelor ?i se comumca Oficiului Tentorial
Edinet al Cancelariei de Stat.

Pre§edinte al §edin{ei 
CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al 
Consiliului ora§enesc Cupcini

Specialist

Sergiu Zadacin

Lidia Toma§evschi 

Natalia Gru§ca
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Nota: In cazurile in care suprafaja totala a locuinjelor §i a construc{iilor principale ale 
persoanelor fiyice care nu desfa§oara activitate de intreprinzator , inregistrate cu drept de 
proprietate , depa§e§te 100 m2 inclusiv , cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile 
imobiliare se majoreaza in  func^ie de suprafaja totala, dupa cum urmeaza :

-de la 100 la 150 m2 inclusiv -  de 1,5 ori;
- de la 150 la 200 m2 inclusiv -  de 2 ori;
- de la 200 la 300 m2 inclusiv -  de 10 ori;
- peste 300 m2 -  de 15 ori.

C o n s tru c t  principals -  c o n s tru c t  inregistrata cu drept de proprietate a persoanei fizice , 
care are destinajie de locuin{e $i nu este antrenata in activitatea de intreprinzator.>tina{ie ae юсшще ?i nu este antrenata in activitatea ae mtreprinzaior. 

Plata pentru terenurile cu destinafie agricola arendate de catre persone 
fizice

III. -lOOOlei 
p/u lha

Specialist.............................................................................................Natalia Gru§ca
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