
Anexa
La decizia Consiliului local

Nr._1/4 din 29.02.2012

Cotele  impozitelor şi  taxelor  locale ,  ce  vor  fi  încasate  la  bugetul satului
Coloniţa pentru anul 2012

Nr.d/o Denumirea
impozitelor  şi  taxelor
locale

Capitolul
paragraf

Obiectul
impozitării

Cota
impozitării

Impozitele  pe  proprietate 114. 00

1.
Impozit funciar pe teren
cu  destinaţia agricolă 114. 1

Terenuri  cu
destinaţie
agricolă
- cu  indicii
cadastrali
- în lipsa indicilor
cadastrale

1,5 lei pentru un
gr-hectar
110 lei pentru un
hectar

2.
Impozit funciar pe ternurile
cu altă destinaţie decît cea
agricolă

114. 2

Terenurile
destinate
industriei,
transporturilor,etc

10  lei  pentru
100 m.p.

3. Impozit  funciar încasat de
la  persoanele  fizice 114.  3

Terenuri atribuite
in
extravilan(gradini)

1 leu  pentru
100 m.p.

4.
Impozitul  funciar  pe
paşuni  şi  fîneţe 114.  6

Terenurile
destinate  fîneţelor
şi  paşunilor
- cu  indicii

cadastrale
- în lipsa indicilor
cadastrale

0,75 lei pentru
1gr-hectar
55 lei  pentru un
hectar

5. Impozitul  funciar pe
terenurile  cu  destinaţia
agricolă  de la  gospodăriile
ţărăneşti (de fermieri)

114.  7

Terenuri  cu
destinaţie
agricolă
- cu  indicii
cadastrale
- în lipsa indicilor
cadastrale

1,5 lei pentru
1gr-hectar

110 lei pentru un
hectar

6.
Impozitul pe bunurile
imobiliare  ale personelor
juridice

114. 10

0,1 % din baza
impozabila a
bunurilor



7. Impozit pe bunurile imobiliare 114.14

a)Pentru bunurile
imobiliare cu
destinatie locativă
(apartamente,case de
locuit
individuale,tere-
nurile aferente ale
acestor bunuri)

b)Loturile
intovarăsirilor
pomicole cu sau fara
constructii amplasate
pe ele

c)Pentru terenurile
agricole cu constructii
amplasate pe ele

d)Pentru  cladirile si
constructiile cu
destinatie agricola ale
agentilor economici

e)Pentru bunurile
imobiliare cu alta
destinatie decit cea
agricola,inclusiv
exceptînd garajele si
terenurile pe care
acestea sint amplasate
si loturile
intovarasirilor
pomicole cu sau fara
constructii amplasate
pe ele

0,05% din baza
impozabila a
bunurilor imobiliare

0,25% din baza
impozabila a
bunurilor imobiliare

0,1% din baza
impozabila a
bunurilor imobiliare

0,1% din baza
impozabila a
cladirilor si
constructiilor

0,1% din baza
impozabila a
bunurilor imobile

8.

Taxa pentru amenanjarea
teritoriului

NOTĂ:
Se scutesc de taxa pentru

amenajarea teritoriului pentru
anul 2012   Gospodariile
Ţaranesti .

122.28

Numărul mediu
scriptic al angajaţilor
trimestrial şi/sau
fondatorilor
întreprinderilor  în
cazul în care aceştea
activează în
întreprinderile fondate
, însă nu sunt incluşi
în efectivul trimestrial
de salariaţi .

80 lei anual pentru
fiecare salariat
şi/sau
fondator al
întreprinderii ,în
cazul în care
activează , însă insa
nu este inclus in
efectivul  trimestrial
de salariati

Secretar al Consiliului                                    Oleacu Claudia


