
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

 

Cu privire la acordarea persoanelor fizice a scutirii de la plata 

impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2019 

 

În conformitate cu art.14 alin.(2) lit.a); alin.(3) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 

«Privind administraţia publică locală»; art.284 alin.(1) lit.a); art.281 alin.(4) din Titlul VI al 

Codului Fiscal al RM nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu modificări şi completări ulterioare; 

dispoziţia primarului municipiului Bălţi nr.309 din 26.06.2013 «Cu privire la crearea comisiei 

pentru acordarea persoanelor fizice scutirilor sau amînărilor la plata impozitului pe bunurile 

imobiliare» cu modificări şi completări ulterioare; luînd în consideraţie avizul comisiei 

specializate din 28.11.2019 întocmit în baza rezultatelor examinării condiţiilor de trai ale 

proprietarilor de case care locuiesc în zone de ape subterane şi zone cu alunecări de teren, 

precum şi cererilor depuse de către persoanele fizice cu privire la scutirea la plata impozitului pe 

bunurile imobiliare, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se scutesc de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2019 persoanele 

fizice, ale căror sectoare de teren și case sunt amplasate în zone de ape subterane şi zone cu 

alunecări de teren sau sunt distruse în volum deplin, cu valoarea totală 2213,26 lei, 

conform anexei. 

2. Se pune în sarcina primarului mun. Bălţi dl Renato Usatîi să asigure acoperirea veniturilor 

ratate în bugetul local legate de acordarea persoanelor fizice scutirilor la impozitul pe 

bunurile imobiliare pentru anul 2019, din contul depășirii planului la cap. 113220 

«Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice» în sumă de 2213,26 lei. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activităţi economico-financiare. pentru educație, protecție socială, 

sănătate publică. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 


