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15.02.2021 

DECIZIA nr.1.3 

 

,, Cu privire la activitatea serviciului  

  de colectare a impozitelor şi taxelor 

  locale pe a.2020” 
 

         În temeiul Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, ”Cu privire la administraţia 

publică locală”, Hotărîrii Guvernului nr.998 din 20.08.2003 privind aprobarea 

regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din 

cadrul primăriei, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin decizia 

Consiliului orăşenesc Leova, nr.4.2. din 28.04.2006; 

  

Consiliul orăşensc Leova a D E C I S : 

 

       1.Se ia act raportul ,,Cu privire la activitatea serviciului de colectare a 

impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020” (anexa nr.1). 

 

       2.Se pune în seama primăriei (serviciului de colectare a impozitelor și taxelor 

locale) să  eficientizeze activitatea în vederea asigurării colectarea la timp a 

impozitelor şi taxelor locale şi să întreprindă măsurile corespunzătoare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare în vederea lichidării restanţelor la plata 

impozitelor. 

 

       3.Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama 

contabilului șef  - M.Manalachi. 

 

  

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

        ,,Contrasemnat” 

SECRETAR AL CONSILIULUI                                               Galina Şcedrova 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Anexa nr.1 

                                                                                                                                      la decizia nr.1.3 din     .02.2021 

 

 

          Pe parcursul anului 2020 acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul 

primăriei orașului Leova a fost îndeplinit în volumul de 73,70% total a impozitelor 

calculate. 

Astfel: 

 Impozitul funciar de la persoane fizice -cetățeni (art.113171) suma calculată 

pe a.2020 – 12800 lei , achitat –42714 lei, îndeplinirea cu 200 %. 

 Impozitul pe bunurile imobiliare neevaluate  a persoanelor fizice (art.113220) 

calculate pe a.2020 – 400 lei , achiata – 2180 lei , îndeplinirea cu 200 %. 

 Impozitul pe bunurile imobiliare evaluate, cu destinaţie locativă pentru 

persoanele fizice (art.113240) calculat pe a.2020 – 882700 lei , achitat –

615339 lei , îndeplinirea cu 69,71 %. 

         Despre necesitatea achitării impozitelor, contribuabilii sunt înştiinţaţi la timp 

prin intermediul avizelor de plată, prin telefon; prin deplasare la domiciliu şi 

înmînarea personală a avizelor de plată; prin înmînarea citaţiilor de la DDF Leova. 

 

         La cererea contribuabililor s-au eliberat 790 de certificate 

118 certificate ce atestă lipsa sau existența restanților față de buget la impozite. 

672 certificate   eliberate  persoanelor  care  dispun  sau nu   dispun  de  teren. 
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