
  

   REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

     Consiliul orăşenesc                                                                Городской совет 

          OCNIŢA                                                                                                       ОКНИЦА 

 

 

DECIZIE 

  

        18 octombrie   2017                                                                                                                   nr. 07/10     

 

        Cu privire   la activitatea  primăriei  în vederea     

         colectării  impozitelor locale și taxei pentru salubrizare  

                                                           

 

     Audiind informația prezentată de  dna Cristina Suhaci,    cu privire  la activitatea primăriei în vederea  

colectării impozitelor locale și taxei pentru  salubrizare  pe perioada 2015- 01.10.2017, în conformitate cu   

art. 14 din Legea privind administrația publică locală , nr. 436 din  28.12.2006 consiliul  orăşenesc , 

 

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de informația prezentată de  dna Cristina  Suhaci, perceptor fiscal  al primăriei, cu privire   

la activitatea primăriei  în vederea colectării impozitelor locale și taxei  pentru  salubrizare./ se anexează/  

 2. Se pune în sarcina perceptorilor fiscali  de a urgenta  lucrul  asupra  diminuării numărului restanțierilor  la  

pozițiile – impozite locale , taxa pentru salubrizare, cu informarea primarului pînă la  data de 15.12.2017. 

3. Controlul  asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului orașului Ocnița,dl I.Ciumac. 

 

 

  

 

    

  Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc                                                                 Maria Cazac 

                            

               

             

  Secretarul consiliului orăşenesc                                                                                   Axenia  Plăcintă



 

 

 Anexa  la decizia Consiliului orasenesc Nr. 07/12 din 18.10.2017 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

Activitatea primăriei în vederea colectării impozitelor locale şi a taxei pentru 

salubrizare. 

       Impozitele pe bunurile imobiliare şi taxele locale (anume taxa pentru salubrizare, de 

evidenţa căreia duce responsabiltate perceptorul fiscal) fac parte din sursele de venit ale 

bugetului primăriei or. Ocniţa, conform Legii Nr. 397 din 16.10.2003 privind Finanţele 

Publice Locale. 

      Anual în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, consiliul orăşenesc Ocniţa adoptă 

decizii cu privire la stabilirea impozitelor locale şi a cotelor aferente, precum şi cu privire la 

adoptarea taxelor locale. 

Pe scurt vă voi prezenta starea de lucru la compartimentele date pe ultimii trei ani (2015, 2016 

şi 2017 pînă la 01 octombrie). 

Impozitele pe bunurile imobiliare se clasifică  după cum urmează: 

1. Impozitele pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de 

locuit individuale), terenuri aferente acestor bunuri, garaje şi terenuri pe care acestea 

sunt amplasate, bunuri imobiliare cu destinaţie comercială ale persoanelor fizice. 

Anii Nr. pers  

calc  

Nr. pers 

achitat 

Suma tot 

calculat 

Suma total 

achitat 

15 % 

scutire 

% 

achitării 

31.12.2015 3991 2744 257474,41 201709,41 24030,35 88 % 

31.12.2016 3911 3413 306837,17 251473,61 30675,90 92 % 

01.10.2017 3979 3305 351597,87 243554,96 33555,15 79 % 

 

2. Impozitul pe terenurile cu destinaţie agricolă , cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti. 

Acest impozit este colectat de la persoanele care au luat în arendă iazurile (5 iazuri) şi o 

persoană juridică (SRL „Altoi Agro”) care deţine terenuri agricole sub construcţii. 

Anual toate persoanele achită impozitul dat în termen. 

Anii Nr. pers  

calc  

Nr. pers 

achitat 

Suma tot 

calculat 

Suma total 

achitat 

% achitării 

31.12.2015 6 6 4400,00 4397,17 100 % 

31.12.2016 7 7 7780,00 7781,94 100 % 

01.10.2017 6 6 3960,00 3960,68 100 % 

 

 

 

 



3. Impozitul pe terenurile cu destinaţie agricolă (Gospodăriile Ţărăneşti) Acest impozit 

este colectat de la persoanele care deţin pe teritoriul or. Ocniţa terenuri agricole .  

Anii Nr. pers  

calc  

Nr. pers 

achitat 

Suma tot 

calculat 

Suma total 

achitat 

% achitării 

31.12.2015 23 20 3436,55 2980,00 87 % 

31.12.2016 18 17 3436,55 3117,42 91 % 

01.10.2017 18 14 3650,81 3393,19 93 % 

 

4. Impozitul pe bunurile imobiliare neevaluate  de oficiul cadastral. 

Anii Nr. pers  

calc  

Nr. pers 

achitat 

Suma tot 

calculat 

Suma total 

achitat 

% achitării 

31.12.2015 32 30 2508 2488,09 99 % 

31.12.2016 35 35 3605 3605,40 100 % 

01.10.2017 20 17 1722 1238,50 72 % 

 

5. Impozitul funciar de la persoanele fizice (grădinile)  

Anii Nr. pers  

calc  

Nr. pers 

achitat 

Suma tot 

calculat 

Suma total 

achitat 

% achitării 

31.12.2015 431 361 14900,00 11638,51 78 % 

31.12.2016 416 416 14413 21346,11 100 % 

01.10.2017 282 207 11916 9956,00 84 % 

 

6. Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă. (persoanele care 

au luat în arendă terenuri de la primăriea or. Ocniţa cu altă destinaţie decît cea agricolă) 

Anii Nr. pers  

calc  

Nr. pers 

achitat 

Suma tot 

calculat 

Suma total 

achitat 

% achitării 

2015 - - - - - 

2016 11 11 2112,42 2112,42 100 % 

01.10.2017 11 11 2112,42 2112,42 100 % 

 

7. Taxa pentru salubrizare 

Conform deciziei Consiliului orăşenesc Ocniţa nr. 03/08 din 03.04.2013 fiecare locuitor 

al oraşului, înscris la adresa respectivă, este obligat să achite taxa pentru salubrizare în 

sumă de 2 lei/lunar, se scutesc de taxa dată copiii pînă la vîrsta de 7 ani inclusiv, 

pensionerii peste vîrsta de 75 ani şi  

 

 

 

 

persoanele ţintuite la pat. Vă prezint o analiză a situaţiei de achitare a taxei date pe 

ultimii 3 ani. 

 

 
Anii Nr. pers  

calc  

Nr. pers 

achitat 

Suma tot 

calculat 

Suma total 

achitat 

% achitării 

2015 5526 4570 132624 109720,84 83 % 

2016 5574 4884 133776 117208,34 88 % 



01.10.2017 5574 4443 133776 106642,77 80 % 

 

Factortii care influenţează negativ asupra achitării la timp a impozitelor locale  şi a 

taxei pentru salubrizare: 

Factorii obiectivi  : Persoanele plecate peste hotarele Republicii Moldova 

Factorii neobiectivi: Persoanele sunt neglijente faţă de plata impozitelor şi a taxelor, nu 

doresc să achite impozitele şi taxele, lipsa surselor financiare 

Măsurile preluate pentru micşorarea datoriilor. 

Începînd cu 15 octombrie  al fiecărui an, tuturor persoanelor care au datorii la impozite 

şi taxe le sunt înmînate avertismente. De asemenea, începînd cu 15 septembrie , 

persoanele sunt anunţate prin telefon sau prin vizite la domiciliu de faptul că nu au 

achitat impozitele şi taxele.  

Vizite la domiciliu: 

2015    60 vizite 

2016   287 vizite 

2017    58 vizite 

Înmînarea avertismentelor (scrisori) 

2015   -  507 avertismente -  123  întoarse din cauza lipsei contribuabilului    

2016  -   417 avertismente   -   83 întoarse din cauza lipsei contribuabilului    

2017  -   540 avertismente imprimate la 16.10.2017,  49 înmînate. 
 



 


