
 
 
 

14 februarie 2012                             ________________2012 
 
 

P L A N U L 
comun de activitate a IFS mun. Chişinău cu Primăria mun. Chişinău 

pentru anul 2012 
 

Acţiunile ce urmează a fi intreprinse Termenul de realizare a 
acţiunilor Autoritatea responsabilă 

1 2 3 

1. Conlucrarea în vederea evidenţei contribuabililor, obiectelor impunerii, obligaţiilor fiscale şi restanţelor 
(supraplăţilor) la impozitele şi taxele administrate de către IFS mun. Chişinău şi Serviciile de colectare a impozitelor şi 

taxelor locale din comune, care întră în componenţa municipiului (în continuare — SCITL) 

1.1 Monitorizarea deciziilor consiliului local 
privind aplicarea taxelor locale şi impozitului pe 
bunurile imobiliare pe teritoriul administrat 

prezentarea deciziilor către IFS 
mun. Chişinău în termen de 10 zile 
din data adoptării acestora 

Direcţia generală economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale; 
Direcţia generală finanţe; 
Direcţia generală comerţ, alimentaţie 
publică şi prestări de servicii; Direcţia 
generală transport public şi căi de 
comunicaţii; 
Direcţia generală arhitectură, urbanism 
şi relaţii funciare 

 
 

Dorin Chirtoacă 

„APROBAT” 
IFS/mun. Chişinău 
Ludmila Botnari 

„APROBAT” 
PRIMAR GENERAL al mun. Chişinău 

   
  

________________________    
   



1.2 Prezentarea listei contractelor încheiate ~u 
contribuabilii privind transmiterea în 
locaţiune sau arendă a unor bunuri proprietate 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 
care urmează să conţină perioada de 
valabilitate a contractului, datele persoanei 
care a luat în lucatiune/arendă, locul i " 
amplasării bunului, etc. 

trimestrial, către data de 10 a lunii 
următoare trimestrului de gestiune 

Direcţia generală economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale; 
Direcţia generală transport public şi căi 
de comunicaţii; 

1.3 Prezentarea listei întreprinderilor, cărora le-au 
fost eliberate / prelungite autorizaţii de funcţionare 
a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor 
sociale cu specificarea autorizaţiilor valabile pe 
parcursul trimestrului separat pe fiecare 
întreprindere / cod fiscal 

trimestrial, către data de 10 a lunii 
următoare celui de gestiune 

Direcţia generală comerţ, alimentaţie 
publică şi prestări de servicii Preturile 
de sector 

1.4 Prezentarea planului - comandă pentru 
administratorii rutelor privind parcul inventar de 
autovehicule autorizate pe rutele regulate din mun. 
Chişinău 

lunar, către data de 10 a lunii 
următoare celei de gestiune 

Direcţia generală transport public şi căi 
de comunicaţii » 

1.5 Prezentarea listelor agenţilor economici şi 
numărul automobilelor pentru care s-au eliberat 
certificate de agreriere, utilizate la transportarea 
pasagerilor în regim de taxi 
 

lunar, către data de 10 a lunii 
următoare celei de gestiune 

Direcţia generală transport public şi căi 
de comunicaţii 



1.6 Prezentarea informaţiei privind suprafaţa 
terenurilor: 
 
a) cu destinaţie agricolă; 
b) pentru păşuni şi fîneţe; 
c) ocupate de obiecte acvatice (iazuri,lacuri); 
d) date în folosinţă/arendă gospodăriilor ţărăneşti; 
e) pe care sunt amplasate fonduri de locuinţe, 
loturile de pe lîngă casă; 
 - atribuite de către autoritatea administraţiei 
publice locale ca loturi de lîngă domiciliu şi 
distribuite în extravilan din cauza insuficientei de 
terenuri în intravilan; 
 - pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, 
carierele şi pământurile distruse în urma activităţii 
de producţie; 
 - suprafaţa altor terenuri din extravilan; 
 - destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri 
neevaluate de către organele cadastrale teritoriale 
conform valorilor estimate. 
 

anual, până la data de 01 aprilie Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) 
Direcţia generală arhitectură, urbanism 
şi relaţii funciare 

1.7 Valoarea bunurilor imobile aflate la o etapă de 
finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase 
nefînisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de 
construcţie, inclusiv terenurile aferente acestora 
pentru impozitarea lor în conformitate cu art.278 
Titlul VI din CF 

de 2 ori în an (01.01 şi 01.07) Direcţia generală arhitectură, urbanism 
şi relaţii funciare 

 
 



1.8 Prezentarea listelor parcărilor autorizate 
amplasate pe teritoriul municipiului 

de 2 ori pe an cu indicarea 
suprafeţei parcării 

Direcţia generală transport public şi căi 
de comunicaţii 

1.9 Prezentarea listelor întreprinderilor cărora s-au 
eliberat / prelungit autorizaţiile de construire şi 
amplasare a publicităţii exterioare 

lunar, către data de 10 a lunii 
următoare celei de gestiune 

Direcţia generală arhitectură, urbanism 
şi relaţii funciare 

1.10 Prezentarea Decizielor privind vînzarea, 
repartizarea, darea în arendă / prelungirea 
termenului de arendă a terenurilor 

prezentarea deciziilor către IFS 
mun. Chişinău în termen de 10 zile 
din data adoptării acestora 

Direcţia generală arhitectură, urbanism 
şi relaţii funciare 

1.11 Lista întreprinderilor municipale întru 
asigurarea incasării defalcărilor din profilul net 

către data de 01.06.2012 Direcţia generală finanţe 

1.12 Prezentarea listelor recruţilor înrolaţi în 
serviciul civil (de alternativă) în primăvara / 
toamna a anului 2012 şi angajaţilor acestora 

de 2 ori pe an după finisarea 
procesului de recrutare 

Preturile Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

1.13 Verificarea corectitudinii adoptării de către 
autoritătile deliberative a administraţiei publice 
locale a cotelor concrete la impozitele şi taxele 
locale pe anul fiscal de gestiune 

imediat după primirea deciziilor, cu 
înaintarea obiecţiilor vizavi de 
prevederile acestora, care nu 
corespund normelor legislaţiei în 
vigoare (în condiţiile în care au fost 
constatate) 

IFS mun. Chişinău Direcţia administrare 
fiscală şi organizarea activităţii; 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

1.14 Solicitarea de la casa teritorială de asigurări 
sociale, oficiul teritorial al stării civile şi alte 
organe a informaţiilor necesare pentru acordarea 
scutirilor prevăzute de art. 283, 284, 295 şi 296 ale 
Codului fiscal 

anual, pînă la 1 aprilie şi după caz - 
pe măsura necesităţii 

IFS mun. Chişinău Direcţia administrare 
fiscală şi organizarea activităţii; 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

 
 



1.15 Verificarea corectitudinii îndeplinirii şi ţinerii 
Registrului de evidenţă a contribuabililor la 
impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare de către 
SCITL prin contrapunerea informaţiilor din 
Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei, 
Registrul gospodăriilor ţărăneşti şi Registrul 
cadastrului funciar 

anual, până la calcularea de către 
DAF a obligaţiilor fiscale 

IFS mun. Chişinău 
Direcţia evidenţă contribuabililor şi 
veniturilor; 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

1.16 Verificarea introducerii de DAF în conturile 
persoanelor fizice şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de 
fermier) a modificărilor rezultate din acordarea de 
către autorităţile administraţiei publice locale a 
scutirilor prevăzute la art. 284 şi 296 din CF 

în termen de o luna de la data 
primirii deciziei 

IFS mun. Chişinău 
Direcţia evidenţă contribuabililor şi 
veniturilor; 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

1.17 Monitorizarea, inclusiv acordarea ajutorului 
metodologic şi practic SCITL, în procesul de 
calculare a impozitelor funciar şi pe bunurile 
imobiliare, precum şi realizarea unor verificări în 
partea ce ţine de corectitudinea calculării 
impozitelor şi acordării scutirilor (înlesnirilor) 
fiscale contribuabililor (inclusiv şi prin intermediul 
SIA „Cadastrul fiscal”) 

martie-mai IFS mun. Chişinău Direcţia administrare 
fiscală şi organizarea activităţii; 
Direcţia evidenţă contribuabililor şi 
veniturilor; 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

1.18 Monitorizarea, inclusiv acordarea ajutorului 
metodologic şi practic SCITL, în procesul de 
întocmire în termen a avizelor de plată (inclusiv şi 
prin intermediul SIA „Cadastrul fiscal”) şi de 
prezentare a acestora tuturor contribuabililor 

mai-iunie IFS mun. Chişinău 
Direcţia evidenţă contribuabililor şi 
veniturilor; 
Direcţia administrare fiscală şi 
organizarea activităţii; 

 
 



- persoane fizice- cetăţeni, iar în cazul impozitului 
funciar - şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), cel 
tîrziu pînă la 15 iunie a anului fiscal în curs 

 DAf Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

1.19 Realizarea unor verificări selective nemijlocit 
la subiecţii impunerii în partea ce ţine de 
plenitudinea înmînării avizelor de plată 

permanent IFS mun. Chişinău Direcţia administrare 
fiscală şi organizarea activităţii 

1.20 Participarea, de comun, la popularizarea 
legislaţiei fiscale, în special, cu referinţă la termenii 
de stingere a obligaţiilor fiscale 

permanent IFS mun. Chişinău Direcţia administrare 
fiscală şi organizarea activităţii 

1.21 Verificarea corectitudinii întocmirii şi 
înmînării subiecţilor impunerii a chitanţelor pentru 
perceperea impozitelor şi taxelor, inclusiv a 
încasării sumelor obligaţiilor fiscale aferente 
impozitelor şi taxelor 

cel puţin de două ori pe an IFS mun. Chişinău 
Direcţia evidenţă contribuabililor şi 
veniturilor; 
Direcţia administrare fiscală şi 
organizarea activităţii 

1.22 Identificarea tuturor subiecţilor impunerii, 
obiectelor impunerii cu impozitele şi taxele 
administrate de către SCITL, inclusiv pentru 
situatiile inexistentei unor succesori a bunurilor 
imobiliare şi terenurilor 

permanent IFS mun. Chişinău 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 
SCITL ale oraşelor şi comunelor din 
componenţa mun. Chişinău 

1.23 Perfectarea şi prezentarea către IFS teritorial a 
dărilor de seamă fiscale forma BIPF 
1, forma SI - SCITL, aprobate prin Ordinul IFPS 
nr. 24 din 6 februarie 2006 şi TAT GT 06 
prin ordinul IFPS nr. 21 din 2 februarie 2006. 

în termenii prevăzuţi de actele 
normative în vigoare 

SCITL ale oraşelor şi comunelor din 
componenţa mun. Chişinău 

 
 



1.24 Verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de 
seamă indicate în subpct. 1.23 

trimestrial IFS mun. Chişinău 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

1.25 Verificarea: 
 
 
- ţinerii Registrului conturilor personale la 
impozitele şi taxele locale administrate de SCITL şi 
respectarea cerinţelor de închidere ale acestora; 
 
- evidenţei încasărilor şi transferării mijloacelor 
băneşti în buget; 
 
- restituirii sumelor achitate în plus; 
 
 
- verificării datelor din sistemul informaţional al 
Serviciului Fiscal de Stat cu cele din cadrul 
primăriei, cu privire la plăţile administrate de către 
SCITL; 
 
 
- modalităţii de păstrare a documentelor de 
percepere şi transferare a mijloacelor băneşti pe 
impozitele şi taxele locale; 
 
- aplicării majorării de întîrziere (penalităţii), 
amenzii pentru neachitarea în termen de către 
contribuabili a obligaţiunilor fiscale şi 
neprezentarea dărilor de seamă de către SCITL. 

 
 
 
pe măsura necesităţii, dar nu mai rar 
de o dată în trimestru 
 
 
lunar şi în mod inopinat 
 
 
pe măsura necesităţii, dar nu mai rar 
de odată în trimestru 
 
pe măsura necesităţii, dar nu mai rar 
de odată în trimestru 
 
 
 
 
pe măsura necesităţii, dar nu mai rar 
de odată în trimestru  
 
 
pe măsura necesităţii, dar nu mai rar 
de odată în trimestru 

 
 
IFS mun. Chişinău 
Direcţia evidenţă contribuabililor şi 
veniturilor; 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

 
 



1.26 Perfectarea listelor contribuabililor restanţieri 
şi aplicarea asupra acestora a unor măsuri de 
executare silită a obligaţiilor fiscale, inclusiv în 
cadrul comisiilor mixte ale DAF şi Preturile de 
sector 

lunar, în dependenţă de existenţa 
acestor persoane 

IFS mun. Chişinău de comun cu SCITL 
ale oraşelor şi comunelor din 
componenţa mun. Chişinău 

1.27 Prezentarea listelor subiecţilor-plătitori de 
mijloace financiare în fondul destinat creării bazei 
normative în constructii 

Trimestrial, către data de 15 Direcţia generală arhitectură, urbanism 
şi relaţii funciare 

2. Conlucrarea în domeniul activităţii titularilor patentei de întreprinzător 

2.1. întreprinderea măsurilor de informare a cetăţenilor 
din localităţile respective cu genurile de activitate ce pot 
fi desfăşurate în baza patentei de întreprinzător, inclusiv 
categoriile de mărfuri permise a fi comercializate în bază 
de patentă şi condiţiile de eliberare a patentei de 
întreprinzător, inclusiv organizarea unor seminare în 
acest sens 

după necesitate, dar nu mai rar 
de două ori pe an 

IFS mun. Chişinău 
Direcţia evidenţă contribuabililor şi 
veniturilor; 
Direcţia administrare fiscală şi 
organizarea activităţii; 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

2.2. Planificarea şi realizarea, în comun, a unor controale 
operative privind respectarea legislaţiei în partea ce ţine 
de desfăşurarea activităţilor în baza patentei de 
întreprinzător, în special - în cazul desfăşurării activităţii 
de comerţ 

permanent IFS mun. Chişinău 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani; 
Autoritatea executivă a administraţiei 
publice locale 

 
 



3. Instruirea perceptorilor fiscali din cadrul primăriilor 

3.1 Instruirea perceptorilor fiscali şi altor persoane din 
cadrul primăriilor delegate cu funcţii de calculare şi 
percepere a impozitului pe bunurile imobiliare şi unor 
taxe locale, inclusiv în partea ce ţine de modul de 
utilizare a SIA „Cadastrul fiscal” 

cel puţin o dată în trimestru, 
iar pentru perceptorii noi 
încadraţi în serviciu imediat 
după încadrare 

IFS mun. Chişinău 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

3.2 Acordarea ajutorului practic perceptorilor în procesul 
de executare a atribuţiilor de serviciu 

la fiecare solicitare după 
necesitate 

IFS mun. Chişinău 
DAF Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Rîşcani 

 
 
 
 


