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Dans, cântec și voie bună – așa au marcat, la 
27 octombrie, ialovenenii Hramul localității, dar 
și 582 de ani de la fondare, prima atestare docu-
mentară datând din anul 1436.

Felicitând ialovenenii cu ocazia sărbătorii, pri-
marul de Ialoveni, Sergiu ARMAȘU, a menționat: 
„Hramul orașului dovedește încă odată că Ialo-
veni este o comunitate a civilizației și a culturii, 
care ține la tradiția și valorile strămoșești. Orașul 
Ialoveni este pentru noi cel mai scump și frumos 
loc din lume, cu oameni harnici și deschiși la su-
flet, cu locuri pitorești și case primitoare, cu tineri 
ambițioși și familii puternice, cu multe rude în jur, 
copii zglobii, bunici grijulii și prieteni nenumărați!  
Cu deosebită plăcere pot să afirm că orașul Ialo-
veni are frumoase perspective de dezvoltare. Avem 
multe posibilități pentru a construi în continuare 
un oraș modern, civilizat și european. Un oraș în 
care să trăim ca într-o mare familie - în armonie, 
bunăvoință și înțelegere!”.

Manifestațiile festive ale sărbătorii localității au 
început cu o liturghie divină  la Biserica „Sfânta Cu-
vioasa Parascheva”, slujită de un sobor de preoți în 
frunte cu parohul Oleg Ursu. Biserica „Sfânta Cuvi-
oasa Parascheva” este monument de arhitectură cu 
vechi și frumoase tradiții respectate cu multă evla-
vie de ialoveneni. 

La sărbătoarea orașului au venit mulți oaspeți de 
onoare, inclusiv delegațiile din Belgia și localitățile 
din România – Tomești, Pașcani, Toplița, Chișinău-
Criș, Ineu, Filiași, Vulcan. Ei au depus flori la Comple-
xul memorial din central localității și la monumen-
tul Troița, aducând astfel un omagiu ialovenenilor 
căzuți pe câmpul de luptă și a celor deportați în pe-
rioada stalinistă. Oaspeții au participat la activitățile 
organizate în această zi, inclusiv la inaugurarea par-
cului din preajma monumentului Troița. 

Pe lângă activitățile tradiționale desfășurate cu 
ocazia Hramului localității, ialovenenii împreu-
nă cu  administrația publică locală au organizat 
mai multe inaugurări. Grație conlucrării primăriei 
cu cetățenii, în anul curent au fost construite mai 
multe drumuri. Astfel, locuitorii străzii 9 Mai se de-
plasează acum pe un drum betonat, iar locuitorii 
străzii Nicolae Bălcesu se pot bucura astăzi de un 
drum pavat. Cele două străzi au fost inaugurate la 
27 octombrie, reprezentând un model de reușită a 
eforturilor depuse de cetățeni și de administrația 
publică locală. 

Menționăm că, Hramul este o sărbătoare cu 
tradiție veche în spațiul nostru cultural, care din an 
în an se serbează cu mult fast în mai multe sate și 
orașe ale țării și e așteptată cu mult drag de către 
cetățeni.

Colectivele Consiliului Concurenței, Primări-
ei orașului Ialoveni și cetățenii au adus în ordine 
terenul de joacă pentru copii și parcul din sectorul 
Bozu. 

Administrația publică locală aduce mulțumiri 
tuturor celor care au participat la aceste lucrări de 
amenajare și salubrizare a unei zone de odihnă.

A N U N Ţ
În urma sesizărilor din partea locuitorilor 

orașului Ialoveni cu privire la erorile funciare comi-
se în sectoarele 102,104,105 și 106, Primăria orașului 
Ialoveni inițiază procedura de corectare a erorilor co-
mise în procesul de înregistrate masivă.  Ca urmare, 
Primăria orașului Ialoveni solicită cetăţenilor să se 
adreseze pentru iniţierea procedurii de corectare. În 
contextul celor expuse, solicităm ca titularii de drept 
ai terenurilor agricole din sectoarele 102,104,105 și 
106 să se prezinte până la finele lunii noiembrie 2018 
la Primărie, în biroul nr.101.

Informații la telefonul 0268 24998.
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O garnitură a Căii Ferate din Moldova a fost 
gazda unei întâlniri de suflet a elevilor de la 
Școala primară „Ion Creangă” din Ialoveni cu 
unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori din țara 
noastră – Spiridon Vangheli. Aceștia au mers 
într-o excursie cu trenul până la Ungheni și re-
tur, iar scriitorul i-a însoțit pe cei mici în această 
aventură. 

Scriitorul le-a povestit copiilor despre pozne-
le faimosului personaj din operele sale Guguță 
și le-a destăinuit adevăratele povești care stau în 
spatele tuturor eroilor din copilăria sa. Micii că-
lători, la rândul lor, i-au spus că citesc cu mult in-
teres cărțile sale, despre isprăvile năzbătioase ale 
băiețelului cu cușma cea mare, sub care încape o 
lume întreagă. 

Zgomotul roților de tren, peisajul multicolor 
al toamnei văzut de la geamul vagonului, atmo-
sfera de basm din tren, au făcut  călătoria cu mult 
mai interesantă și fascinantă. Spiridon Vangheli 
s-a simțit foarte bine în mijlocul copiilor, cărora 
le-a vorbit despre cartea pe care urmează să o ti-
părească în curând. Ea este întitulată „Destăinuiri 
din Țara lui Guguță – copilul care a cucerit lumea” 
și  este elaborată împreună cu câțiva scriitori din 
România. Este o carte mare, cu foarte multe de-
sene, fotografii din tinerețea, copilăria, viața lui 
Spiridon Vangheli, care relatează în această nouă 
carte cum au fost scrise, editate operele sale. 

Guguță a cucerit multe țări – de la Japonia și 
până la America. Și această călătorie cu trenul 
până la Ungheni și retur este o idee foarte intere-
santă și originală, plină de emoții pozitive și be-
nefică emoțional atât pentru scriitor, cât și pentru 
copii. La această călătorie captivantă a participat 
și dl Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, 
organizatorul întâlnirii neobișnuite a scriitorului 
cu cititorii.

Spiridon Vangheli este cel mai cunoscut pro-
zator pentru copii.  Personajul Guguță a fost cel 
care l-a făcut cunoscut în întreaga lume. Cărțile 
sale au fost traduse în zeci de limbi, printre care 
cehă, japoneză, finlandeză sau hindi, înregistrând 
tiraje de milioane de exemplare. Biblioteca pentru 
copii din orașul Ialoveni poartă numele lui Spiri-
don Vangheli, fiind locul la care scriitorul revine 
de fiecare dată cu multă dragoste la întâlnirile cu 
micii săi cititori.

Spiridon VANGHELI 
a invitat copiii la o 
călătorie cu trenul

Continuare din pag.1

În contextul Hramului orașului Ialoveni și a 
Centenarului Marii Uniri,  la Primăria Ialoveni au 
fost semnate două Acorduri de înfrățire și colabora-
re. Documentul oficial, care exprimă voința comu-
nă a orașul Filiași, Judeţul Dolj, România și orașul 
Ialoveni, Republica Moldova, a fost semnat de către 
primarul orașului Filiași, Gheorghe Ilie Costeluș și 
de către primarul or. Ialoveni, Sergiu Armașu. La 
solemnitatea de semnarea a Acordului au asistat 
peste 50 de delegați, oaspeți din Filiași.

  Un alt acord de înfrățire și cooperare a fost în-
cheiat între municipiul Vulcan, județul Hunedoa-
ra, România și orașul Ialoveni, Republica Moldova. 
Documentul oficial a fost semnat de către primarii 
acestor două localități - dl. Gheorghe Ile și dl. Ser-
giu Armașu.

   Acordurile vor constitui baza juridică ce va 
permite dezvoltarea în comun a relaţiilor de coope-
rare, precum și susținerea desfășurării activităţilor 
de promovare a unor proiecte în următoarele dome-
nii: administraţia publică locală, economie, industrie 
și comerţ, educaţie, cultură, sport, sănătate, turism, 
protecţia și refacerea mediului, agricultură și asis-
tenţă socială. Totodată, vor fi analizate posibilităţile 
de promovare a unor proiecte comune în domeniile 
menţionate în aceste documente, care pot beneficia 
de susţinerea financiară a Uniunii Europene. 

Cea de-a 582-a sărbătoare a orașului Ialoveni 
a fost marcată de  cântec, dans, voie bună grație 
artiștilor Ansamblului Etnofolcloric „Ialovenean-
ca”, formațiilor de dans „Porumbița” și „Enigma”, 
membrilor Asociației raionale a nevăzătorilor, 
elevilor instituțiilor de învățământ din localitate. 
Activitățile de peste zi au culminat seara cu un 
concert de sărbătoare cu participarea artiștilor: 
Fuego, Mihail Ciobanu, Adrian Ursu, Constantin 
Enceanu, Anatol Mîrzenco, Nicoleta Cotorobai, 
Igor Rusu, Sergiu Moșneagu, Cătălina Rusu și 
Ansamblul „Octava”, conducător Anatol Chiabu-
ru. 

Pe parcursul zile de 27 octombrie pe stra-
da centrală a orașului au fost organizate diver-
se jocuri pentru copii, carusele pentru cei mici, 
expoziții cu vânzări, tinerii având posibilitatea să-
și demonstreze capacitățile la diverse competiții 
sportive. Nelipsite au fost și  focurile de artificii.

La toate activitățile desfășurate cu ocazia 
marcării Hramului localității, au participat oaspeții 
din Belgia și România, care au menționat realizările 
obținute de administrația publică locală în colabo-
rare cu cetățenii, au felicitat ialovenenii cu frumoa-
sa sărbătoare, dorindu-le succese în dezvoltarea 
localității.

Cu prilejul Zilei 
internaționale a oameni-
lor în etate, la primăria 
orașului Ialoveni a avut 
loc o întâlnire cu membrii 
Asociației Veteranilor din 
localitate, președinte Grigo-
rii Bogos. 

Generaţia persoanelor 
vârstnice întruchipează casa 
părintească, nucul de la 
poartă, trecutul, prezentul și 
viitorul unei naţiuni. 

Bătrânii de astăzi nu sunt 
altcineva decât buneii și pă-
rinţii noștri care prin atitudi-
ne participativă și grija per-
manentă au păstrat viu focul familiilor noastre 
- pilon al stabilităţii și continuităţii neamului. 
Este o generaţie demnă de grija, stima și atenţia 
urmașilor, precum și de preluare a experienţei. 

Primarul Sergiu Armașu le-a dorit multă să-

nătate și a mulțumit membrilor organizației pen-
tru activitatea de voluntariat, pentru implicarea 
în activitățile organizate de APL, pentru nume-
roase inițiative frumoase și experiența transmisă 
generației tinere prin sfaturile înțelepte.

Ialoveni a sărbătorit Hramul localității

Oamenii în etate – tezaurul națiunii
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Proiecte de decizii privind taxele locale
Primăria orașului Ialoveni vă prezintă proiectele de decizii „Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019”, „Cu privire la apro-

barea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru anul 2019”, „Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar și pe 
bunurile imobiliare pentru anul 2019”. Aceste proiecte de decizii vor fi discutate la Consultările publice planificate pentru data de 15 noiembrie 
2018, ora 18:00, în sala de ședință a Primăriei Ialoveni, după care vor fi propuse spre examinare la ședința ordinară a Consiliului orășenesc 
Ialoveni. 

Opiniile Dumneavoastră le puteți expedia pe e-mail primaria.ial@gmail.com sau prezenta la Primăria Ialoveni, biroul 201. Ele sunt plasate 
pe pagina web a Primăriei Ialoveni www.ialoveni.md.

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E
Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova nr. 
93-XV din 01 aprilie 2004, Titlul-VII Taxele locale și în temeiul art. 14 alin. 
(2) lit. a) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația 
publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se aprobă și se pun în aplicare începând cu 1 ianuarie 2019 pe terito-

riul orașului Ialoveni următoarele taxe locale: 
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitațiilorși loteriilor pe teritoriul orașului Ialo-

veni;
c) taxa deplasare (amplasare) a publicității (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
f) taxa de piață;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru 

rutele orășenești;

j) taxa pentru parcare;
p)   taxa pentru salubrizare;
q) taxa pentru dispozitivele publicitare.
2. Se stabilesc scutiri integrale de:
2.1. taxa pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor 

țărănești (de fermieri) care au atins vârsta de pensionare;
2.2. taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii–persoane 

care practică activități de pompe funebre și acordă servicii similare, inclusiv 
care confecționează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

2.3. taxa de plasare a publicității –producătorii și difuzorii de publicitate 
socială și de publicitate plasată pe trimiterile poștale;

2.4. taxa de organizare a licitaţiilor și loteriilor pe teritoriul orașului–or-
ganizatorii licitațiilor desfășurate în scopul asigurării rambursării datoriilor 
la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vânzării patri-
moniului de stat și patrimoniului orașului.

Subiecți ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în 
calitate de întreprinzător.

Denumirea 
taxei

Baza impozabilă a obiectului Unitatea de măsură a cotei

a) Taxa pentru 
amenajarea terito-
riului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau 
fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în 
întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimes-
trial de salariaţi.

• pentru salariații din întreprinderi, altele decât cele agricole şi 
fondatorii întreprinderilor – 200 lei anual pentru fiecare salariat;

• pentru salariații din sectorul agricol – 100 lei anual pentru fiecare 
salariat;

• taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorii gospodării-
lor țărăneşti (de fermier) – 50 lei anual.

b) Taxa de organiza-
re a licitaţiilor şi loterii-
lor pe teritoriul oraşului 
Ialoveni.

Venitul din vânzări ale bunurilor declarate la licitație sau valoarea 
biletelor de loterie emise 0,1%

c) Taxa de amplasare 
a publicității (reclamei), 
cu excepția celei ampla-
sate integral în zona de 
protecție a drumurilor 
din afara perimetrului 
localității.

Venitul din vânzările serviciilor de plasare şi/sau difuzare 
a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinema-
tografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex prin 
mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, in-
ternetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia 
amplasării publicității exterioare.

5 %

d) Taxa de aplicare 
a simbolicii locale.

Venitul din vânzări ale produselor fabricate cărora i se apli-
că simbolica locală.

0,1%

e) Taxa pentru 
unităţile comerciale şi/
sau de prestări servicii.

Suprafața ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări 
servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor 
desfăcute şi serviciilor prestate.

• până la 100000 lei pentru fiecare unitate de comerț şi/sau de 
prestări servicii de deservire socială.

f ) Taxa de piaţă. Suprafața totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe 
teritoriul pieței.

1 leu anual pentru fiecare metru pătrat.

f ) Taxa balneară. Venitul din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament 0,1%
i) Taxa pentru 

prestarea serviciilor 
de transport auto de 
călători pentru rutele 
orăşeneşti.

Numărul de unităţi de transport. • Lunar, câte 200 lei pentru fiecare autoturism cu capacitatea de 
până la 8 locuri inclusiv.

• Lunar700 lei pentru fiecare autovehicul cu capacitatea de la 9 
până la 16 locuri inclusiv.

• Lunar, 1050 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 17 
până la 24 de locuri inclusiv.

• Lunar, 1200 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de peste 24 
de locuri.

j) Taxa pentru 
parcare.

Numărul de unităţi de transport. • Lunar, câte 200 lei pentru fiecare autoturism cu capacitatea de 
până la 8 locuri inclusiv.

• Lunar700 lei pentru fiecare autovehicul cu capacitatea de la 9 
până la 16 locuri inclusiv.

• Lunar, 1050 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 17 
până la 24 de locuri inclusiv.

• Lunar, 1200 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de peste 24 
de locuri.

p) Taxa pentru 
salubrizare.

Pentru fiecare gospodărie (casă individuală la sol), care nu 
are încheiat un contract de prestări servicii de salubrizare.

500 lei anual pentru fiecare gospodărie.

q) Taxa pentru dis-
pozitivele publicitare.

Suprafața feţei (feţelor) dispozitivului publicitar. 500 lei anual pentru fiecare metru pătrat.

Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar la locul desfășurării activităţii de întreprinzător care este utilizată pentru afișa-
rea denumirii agentului economic și a cărui suprafaţă nu depășește 0,5 m² (art.291 alin. (1) lit. q) al Codului Fiscal).

CONTINUARE PE PAG. 4
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Migraţia în masă a cetăţenilor peste hotarele ţării în că-
utarea unui loc de lucru bine remunerat a generat un nou 
tip de infracţiune – traficul de fiinţe umane. Potrivit unui 
studiu efectuat denotă faptul că încă mulţi cetăţeni nu cu-
nosc adevăratele condiţii de pe piaţa muncii din ţările de 
destinaţie, precum și riscurile legate de migraţia ilegală și 
de angajarea ilegală la muncă peste hotare. 

Astfel, în perioada de timp a lunii decembrie 2017 – ia-
nuarie 2018, cet. H.A., acționând împreună cu persoane 
nestabilite de organul de urmărire penală, intenționat, din 
interes material, urmărind scopul exploatării prin muncă a 
persoanei, prin înșelăciune manifestată prin promisiunea 
de angajare la un serviciu bine plătit în Germania cu un sa-
lariu de 100 (o sută) euro pe zi în domeniul construcțiilor 
și prin abuz de poziție de vulnerabilitate, manifestată prin 
situația precară din punct de vedere al supraviețuirii soci-
ale, l-a recrutat pe cet. D.I și alți cetățeni ai R. Moldova cu 
consimțământul acestora. 

Ulterior, în aceiași perioadă de timp, cet. H.A, continu-
ând realizarea intenției sale infracționale, cu un microbuz de 
model „Mercedes Sprinter” i-a transportat pe acești cetățeni 
în Germania, or. Saarbrucken, unde conform promisiunilor 
inițiale urma să-i angajeze în câmpul muncii. Ajungând în 
or. Saarbrucken, ei au fost întâlniți de către cet. H.M., care 
acționa împreună și de comun acord cu H.A. și o persoană 

de naționalitate română, care acționând cu scopul privării 
victimelor de posibilitatea de a reveni în Republica Moldo-
va, fără acordul ultimilor, sub pretextul perfectării actelor 
necesare pentru angajarea legală în câmpul muncii, le-au 
confiscat pașapoartele, limitându-le astfel dreptul la libera 
circulație. 

Apoi, H.M., care acționa împreună și de comun acord 
cu H.A. și cu alte persoane, deținând controlul asupra vic-
timelor, care erau în stare de vulnerabilitate determinată de 
aflarea într-o țară străină, fără acte de identitate și mijloace 
financiare strict necesare pentru supraviețuire, i-a adăpostit 
într-un imobil nestabilit. 

În așa mod, victimele D.I. și alți cetățeni din Republica 
Moldova, aflându-se în condițiile menționate, care determi-
nau situația lor precară și ilegală, au fost supuși exploatării 
prin muncă până în luna ianuarie 2018, fără a le achita sa-
lariul în volum deplin promis inițial, înșelându-i că restul 
banilor le va achita ulterior.   

Pe cazul dat a fost pornită urmărirea penală în baza art. 
165 alin.2) lit.b) și d) Cod penal, Traficul de fiinţe umane, 
adică recrutarea, transportarea, adăpostirea unor persoane, 
cu consimţământul acestor, în scop de exploatare prin mun-
că sau servicii forţate, săvârșite asupra a două sau mai multor 
persoane, de două sau mai multe persoane, iar dacă v-or fi 
găsiți vinovați infractorii riscă o pedeapsă cu închisoarea pe 

un termen de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 2 la 5 ani, în penitenciar de tip închis.

Un alt caz a avut loc în perioada lunii septembrie 2017. 
Cet. A.F. prin înțelegere prealabilă cu alte persoane necunos-
cute organului de urmărire penală, având scopul exploatării 
sexuale comerciale a cet. C.D., prin înșelăciune, au recrutat-o 
și au transportat-o pe aceasta în Grecia, unde confiscându-i 
pașaportul au obligat-o să se prostitueze.

Pe cazul dat a fost pornită urmărirea penală în baza art. 
165 alin.2) lit.d) Cod Penal, traficul de fiinţe umane, adică 
recrutarea, transportarea, adăpostirea unei persoane, fără 
consimţământul acesteia, în scop de exploatare sexuală 
comercială, săvârșită prin înșelăciune, abuz de poziţie de 
vulnerabilitate, ameninţare cu aplicarea violenţei fizice sau 
psihice nepericuloase pentru viaţa și sănătatea persoanei; ac-
ţiuni săvârșite de două sau mai multe persoane, Dacă ei vor fi 
găsiți vinovați, riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen 
de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 
la 2 la 5 ani, în penitenciar de tip închis.

Procuror în Procuratura raionului Ialoveni,
Valeriu Dermenji

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) al Legii nr. 1056-XIV din 
16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal privind stabili-
rea cotelor concrete ale impozitului funciar și impozitul pe bunurile imobiliare, în 
temeiul art. 14 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adminis-
traţia publică locală și având în vedere avizele pozitive ale Comisiilor consultative 
de specialitate pentru buget, economie, finanţe și patrimoniul public local și juri-
dică pentru ordinea publică, activitatea administraţiei publice locale și Consiliul 
orășenesc Ialoveni,

DECIDE:
1. Se stabilesc cotele impozitului funciar pentru anul 2019:
1.1 Terenurile cu destinaţie agricolă:
1.1.1 care au indici cadastrali – 1,5 lei pentru un grad-hectar;
1.1.2 care nu au indici cadastrali –110 lei pentru un hectar;
1.1.3 Terenuri atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale, ca lo-

turi de pe lângă domiciliu și distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de 
terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform 
valorii estimate –4 lei pentru 100 m.p.

1.1.4 Terenurile destinate întreprinderilor agricole din intravilanul orașului și 
alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii es-
timate – 10 lei pentru 100 m.p.;

1.1.5 Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agrico-

lă, inclusiv exceptând garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile 
întovărășirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,3% din baza 
impozabilă a bunurilor imobiliare.

1.1.6 Terenurile din extravilan, destinate industriei transporturilor, 
telecomunicațiilor și cele cu o altă destinaţie specială, neevaluate de către organele 
cadastrale teritoriale  conform valorii estimate –70 lei pentru 1 hectar.

1.1.7  Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri și construcţii, ca-
rierile și pământurile distruse în urma activității de producţie, neevaluate de către 
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate –350 lei pentru 1 ha.

1.1.8  Terenurile ocupate de obiecte acvatice – 115 lei/ ha de suprafața acvatică.
1.1.9  Terenurile atribuite pentru construcţia garajelor, cu garaje amplasate pe 

ele se vor impozita cu 0,2% din evaluare.
1.1.10 Loturile pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele se vor impozita 

cu 0,2% din evaluare.
1.2. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice (cu excepţia co-

operativelor de construcţie a locuinţelor și a cooperativelor de construcţie a ga-
rajelor) se stabilește 0,3 la sută din valoarea de bilanţ a clădirilor și construcţiilor. 
Întreprinderile producătoare de materie primă agricolă se scutesc de impozitul pe 
bunurile imobiliare, folosite la obţinerea producţiei agricole.

1.3. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente și 
case de locuit individuale) în proporţie de 0,05% din costul bunurilor imobiliare.

CONTINUARE DIN PAG.3

În conformitate cu prevederile Titlului – VII a Codului Fiscal al Repu-
blicii Moldova nr. 93 – XV din 01 aprilie 2004, art. 4 alin. (1) al Legii nr. 435 
– XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, pre-
vederile art. 5 al Legii nr. 397 – XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele 
publice locale și având în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate, în 
temeiul art. 14 alin. (2), lit.a) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 
privind administrația publică locală, Consiliul orășenesc Ialoveni,

D E C I D E:
1. Se aprobă taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii 

pe teritoriul orașului Ialoveni, pentru anul 2019 după cum urmează:
1.1.  Restaurante cu terasă                        20000
1.2.  Bar, cafenea cu terasă                        8000
1.3.  Bufet, bodegă                                     5000
1.4.  Ospătărie                                           3000
1.5.  Fast–Food2500
1.6.  Gherete: 
1.6.1. amplasate pe teritoriul orașului Ialoveni                     4500
1.6.2. locuri amenajate pentru comercializarea ziarelor și revistelor1000
1.6.3. specializate în comercializarea produselor de tutungerie        10000
1.6.4. tonete amplasate pe teritoriul pieței Agro – Industriale            500
1.6.5. tonete cu comercializarea florilor                        4500
1.7. Terasa de vară                              4000
1.8. Magazin de tip ”Optică”             3000
1.9. Farmacie                              25000
1.10. Farmacie veterinară              3500
1.11. Obiecte de comerț pentru realizare (cu excepția celor care se află 

total în zona de protecție a drumurilor): 
1.11.1. produselor petroliere și a gazelor lichefiate              30000
1.11.2. produselor petroliere                      25000
1.12.  Baza angro (depozit)                 15000
1.13. Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului:
1.13.1. de la 9 m2 până la 20 m2          3600 centru; 3000 periferie;
1.13.2. de la 20 m2 până la 40 m2     5000 centru; 3600 periferie;
1.13.3. de la 40 m² până la 60 m²     7000 centru; 4000 periferie;
1.13.4. de la 60 m² până la 80 m²    10000 centru; 5000 periferie;

1.13.5. de la 80 m² până la 100 m²  12000 centru; 6000 periferie;
1.13.6. de la 100 m² până la 150 m²15000 centru; 7500 periferie;
1.13.7. de la 150 m² până la 300 m²20000 centru; 10000periferie;
1.13.8. de la 300 m² în sus              40000 centru; 20000 periferie.
1.14. Unitate de comerţ cu suprafaţa obiectului care nu comercializează 

produse alcoolice și produse din tutun:
1.14.1. de la 9 m2 până la 20 m2         2600 centru; 2000 periferie;
1.14.2. de la 20 m2  până la 40 m2     4000 centru; 2500 periferie;
1.14.3. de la 40 m² până la 60 m²         6000 centru; 3000 periferie;
1.14.4. de la 60 m² până la 80 m²         8000 centru; 4000 periferie;
1.14.5. de la 80 m² până la 100 m²     10000 centru; 5000 periferie;
1.14.6. de la 100m² până la 150 m²    15000 centru; 7500  periferie;
1.14.7. de la 150m² până la 300 m2     20000 centru; 10000 periferie;
1.14.8. de la 300 m² în sus                  40000 centru; 20000 periferie.
1.15. Sală de ceremonii          25000 lei
1.16. Comerț neefectuat prin magazine (automate de vânzare)    1500 

unitate;
1.17. Întreţinerea, reparaţia vehiculelor și comerţul cu amănuntul al pie-

selor componente și accesorii pentru autovehicule: 
1.17.1. întreţinerea și reparaţia autovehiculelor       10000
1.17.2. spălătorie auto         6000 centru; 5000 periferie;
1.17.3. vulcanizare            2200
1.17.4. comerţul cu amănuntul al pieselor componente și accesorii 
pentru autovehicule                6000
1.18. Prestări servicii, cu excepţia posesorilor de patente:
                 Activităţi de servicii particulare:
1.18.1. spălarea și curăţarea, vopsirea textililor și blănurilor   3240
1.18.2. spălarea și călcatul lenjeriei        3240
1.18.3. curăţirea chimică și vopsirea      3240
1.18.4. servicii a cabinelor cosmetice inclusiv săli de fitness, 
săli de forţă4000
1.18.5. activități de întreținere corporală (saune)        3000
1.18.6. prestarea serviciilor de alte genuri neprevăzute în punct 1.18.1-

1.18.5                            3600
1.18.7. Activități recreative – jocuri de noroc și pariuri       77000
1.18.8. Frizerie         500 lei un loc
1.19. Comercializarea producţiei fabricate         10000

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E
Cu privire la aprobarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru anul 2019

P R O I E C T   D E   D E C I Z I E
 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar și pe bunurile imobiliare pentru anul 2019

***  ***  ***

Tot mai mulți moldoveni devin victime ale sclaviei moderne


