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Cu privire la crearea Grupului de lucru
pentru elaborarea mecanismului de percepere
a impozitului pe bunurile imobiliare din condominii

Av

d in vedere sesilarea Preturilor de sector nr. 03-161220 din 09.08.2017
privind dificult[lile cu care se confruntd gestionarii fondului locativ la calcularea gi
p.t..p.t"a
impozitului local pe bunurile imobiliare, conform prevederilor art.277 din
-Codui
fiscal al Republicii Moldova, in temeiul art. 16 alin. I din Legea privind
statutul municipiului ChiEindu nr. 136 din t7.06.2016, art.32 (I) 9i art. 34 din Legea
privind administrafia publicb locald nr. 436-XU din 28.t2.2006, Mandatului
judecdtoresc nr. t-1320117 din 28.07.2017, eliberat de citre Judecdtoria Chigindu,
sediul Buiucani, Primarul general interimar al mun. Chiginiu DISPTINE:
1. Se qeeazd Grupul de lucru pentru stabilirea mecanismului de impozitare a
bunurilor imobiliare din condominii in urmdtoarea componen![ nominald:
- Gasnag Gheorghe - qef al Direcliei de colectare a impozitelor qi taxelor
locale, pregedihtele grupului de lucru;
- Oldrescu Alexandru - qef de s iciu in cadrul Preturii s. Ciocana, secretarul
grupului de lucru;
- cupced Gavril - gef de seclie in cadrul Preturii s. centru;
- Rotaru Andrei - Eef de secfie incadrul Preturii s. centru;
- Meregevschi Vladislav - gef de seclie in cadrul Preturii s. Botanica;
- Mihalcovscaia Valentina - specialist principal in cadrul Preturii s. Buiucani;
- drieg Roman - vicepretor al sectorului RAgcani;
- Bdrbul6 Greta - economist superior in cadrul Direcliei generale locativcomunale qi amenajare;
- Pqenilchi olesea

-

Iermicioi

Vl

- Eef adjunct al Direcliei generale finanfe;

imir

- gef adjunct al Direcliei generale economie, reforme Ei

relalii patrimoniale;
- Cristal Igor - $ef de seclie in cadrul Direcfiei generale arhitecturS" urbanism
Ei relafii funciare;
- Levco Daniela - specialist principal in cadrul Direcfiei asistenld juridicb;

- Tverdohleb Maia
fiscald mun. Chiqindu;

-

$efb de direclie

in cadrul Direcliei generale administrare

Gadjiu Livia - evaluator, cat. 1, tn cadrul Departamentului Cadastru al
Agenliei Relalii Publice a R.M.;

- Burduja Petru - consilier municipal;

- Odinlov Alexandru- consilier municipal.
2. Membrii Grupului de lucru se vor intruni pe data de 26.09.2017 pentru
analizarea situaliei existente privind evidenla qi impozitarea bunurilor
din condominii
in contextul prevederilor art. 277 din Codul Fiscal al RM, cu formulaf,ea propunerilor
de rigoare.

interimar, in termene proxime, procesul-verbal care va cuprinde rcniltatele
analizei
qi depdgirea situaliei la acest capitol.
4. Controlul privind executarea prevederilor prezentei dispozilii

mi-l asum.
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