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cii Moldova, 2005, nr. ediţie spe-
cială.

Hotărîrea Guvernului Repu-2. 
blicii Moldova “Privind activitatea 
serviciului de colectare a impozi-
telor şi taxelor locale din cadrul 
primăriei”, nr. 998 din 20.08.2003. 
În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr. 191-195, art nr: 
1059.

Instrucțiunea Inspectoratului 3. 
Fiscal de Stat din Republica Moldo-
va cu privire la modul de calculare 
și achitare la buget a impozitelor 
funciar și pe bunurile imobiliare, 
nr.11 din 04.09.2011. În: Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr.126-128, art. nr.301. 

Impozit pe bunurile imobiliare – 
impozit local care reprezintă o plată 
obligatorie la buget de la valoarea 
bunurilor imobiliare. Cu referire la 
modalitatea de impunere cu acest 
impozit, prin bunuri imobiliare înţe-
legem terenurile, clădirile, construc-

ţiile, apartamentele şi alte încăperi 
izolate, a căror strămutare este im-
posibilă fără cauzarea de prejudicii 
destinaţiei lor[1, pag.24].  Autorită-
ţile publice şi instituţiile finanţate de 
la bugetele de toate nivelurile sînt 
obligate să prezinte subiecţilor im-
punerii, în termen de pînă la data de 
25 mai a anului fiscal în curs, infor-
maţia privind valoarea estimată”[2, 
pag.24]/valoarea contabilă a bunu-
rilor imobiliare transmise în arendă 
sau locaţiune”[3, pag.4]. Evaluarea 
bunurilor imobiliare se efectuează 
de către organele cadastrale terito-
riale în baza unei metodologii uni-
ce pentru toate tipurile de bunuri 
imobiliare în modul şi în termenele 
stabilite de legislaţie. Evaluarea bu-
nurilor imobiliare se efectuează pe 
calea evaluării în masă – în cazul 
obiectelor-tip ce constituie bunuri 
imobiliare şi pe calea evaluării in-
dividuale – în cazul obiectelor spe-
cifice (netipice). Metoda evaluării 
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Actualitatea temei rezultă 
din modificarea continuă 

a legislației ce se referă la impo-
zitarea bunurilor imobiliare cu 
destinație locativă (apartamente și 
case de locuit individuale, terenu-
rile aferente fondului cu destinație 
locativă) din municipii și orașe, 
inclusiv din localitățile aflate în 
componența acestora, cu excepția 
satelor (comunelor), astfel o nouă 
modificare a avut lor începând cu 
anul 2007 în conformitate cu pre-
vederile Titlului VI al Codului 
fiscal, pornindu-se de la valoarea 
estimată a imobilelor. Șirul modi-
ficărilor continuă și în următorii 
ani, fapt ce face și mai importantă 
analiza detailată a acestei teme.

Materialul de bază. Impozita-
rea locală a imobilelor este regle-
mentată de:

Codul Fiscal al Republicii 1. 
Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. 
În:  Monitorul Oficial al Republi-
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individuale a bunurilor imobiliare 
poate fi aplicată şi în baza deciziei 
instanţei judecătoreşti[4, pag.2]. 

La evaluarea bunurilor imobilia-
re, în dependenţă de destinaţia aces-
tora, se aplică următoarele metode 
de determinare a valorii de piaţă: 

a) metoda analizei comparative a 
vînzărilor; 

b) metoda veniturilor; 
c) metoda cheltuielilor. 
Reevaluarea bunurilor imobiliare 

se efectuează de către organele ca-
dastrale teritoriale o dată la 3 ani în 
modul stabilit de Guvern[5, pag.4]. 
Finanţarea lucrărilor de evaluare a 
bunurilor imobiliare se efectuează 
de la bugetul de stat, iar începînd 
cu 01.01.2017 finanţarea lucrărilor 
de evaluare a bunurilor imobiliare 
se efectuează de la bugetul de stat, 
bugetul local și alte surse conform 
legislației.

Tot începînd cu această perioa-
dă autoritatea administraţiei publi-
ce locale poate iniţia procesul de 
evaluare sau reevaluare a bunurilor 
imobiliare din unitatea administra-
tiv-teritorială respectivă, inclusiv 
colectarea datelor iniţiale privind 
bunurile imobiliare, cu transmite-
rea ulterioară a datelor respective 
organelor cadastrale pentru evalua-
rea în modul stabilit de legislaţia în 
vigoare. În aceste cazuri, finanţarea 
lucrărilor de evaluare și reevaluare 
a bunurilor imobiliare se va efectua 
din bugetul local.

Autorităţile publice şi instituţiile 
finanţate de la bugetele de toate ni-
velurile sînt obligate să prezinte gra-
tuit subiecţilor impunerii, în termen 
de pînă la data de 25 mai a anului 
fiscal în curs, informaţia privind va-
loarea estimată/valoarea contabilă 
a bunurilor imobiliare transmise în 
arendă sau locaţiune. 

Subiecţii impunerii. Subiecţi ai 
impunerii sînt persoanele juridice şi 
persoanele fizice rezidenţi şi nerezi-
denţi ai Republicii Moldova: 

a) proprietarii bunurilor imobili-
are de pe teritoriul Republicii Mol-
dova; 

b) arendaşii care arendează un 
bun imobiliar agricol proprietate 
privată, dacă contractul de arendă 
nu prevede altfel;

c) deţinătorii drepturilor patri-
moniale (drepturilor de posesie, de 

gestiune şi/sau de folosinţă) asupra 
bunurilor imobiliare proprietate 
publică de pe teritoriul Republicii 
Moldova;

d) arendaşii sau locatarii bunuri-
lor imobiliare ale autorităţilor publi-
ce şi ale instituţiilor finanţate de la 
bugetele de toate nivelurile;

e) locatarii bunurilor imobiliare 
– în cazul contractului de leasing 
financiar.

f) arendaşii sau locatarii bunuri-
lor imobiliare proprietate privată a 
nerezidenţilor Republicii Moldova, 
dacă contractul de arendă/locaţiune 
nu prevede altfel[6, pag.4].

 Faptul că persoanele specificate 
nu deţin un document ce ar atesta 
dreptul de proprietate asupra bunu-
rilor imobiliare, precum şi faptul ne-
executării obligaţiei de înregistrare 
a drepturilor patrimoniale prevăzute 
de legislaţie nu pot constitui temei 
pentru nerecunoaşterea acestor per-
soane în calitate de subiecţi ai im-
punerii privind bunurile imobiliare 
respective, în cazul în care aceste 
persoane exercită, de fapt, dreptul 
de posesie, de folosinţă şi/sau de 
dispoziţie asupra acestor bunuri[4, 
pag.9]. 

În cazul în care bunurile imo-
biliare se află în proprietate (în fo-
losinţă) comună în diviziune a mai 
multor persoane, subiect al impu-
nerii este considerată fiecare dintre 
aceste persoane, în cota-parte care îi 
revine. 

În cazul în care bunurile imobi-
liare se află în proprietate comună 
în devălmăşie, subiect al impunerii 
este considerată, în baza acordului 
comun, unul din proprietari (copro-
prietari). În acest caz toţi proprietarii 
(coproprietarii) poartă o răspundere 
solidară pentru îndeplinirea obliga-
ţiilor fiscale. 

Obiecte ale impunerii sînt bunu-
rile imobiliare, inclusiv terenurile 
(terenuri cu destinaţie agricolă, tere-
nuri destinate industriei, transportu-
rilor, telecomunicaţiilor şi terenurile 
cu alte destinaţii speciale) din intra-
vilan sau din extravilan, clădirile, 
construcţiile, casele de locuit indivi-
duale, apartamentele şi alte încăperi 
izolate, inclusiv bunurile imobiliare 
aflate la o etapă de finisare a con-
strucţiei de 50% şi mai mult, rămase 
nefinisate timp de 3 ani după înce-

putul lucrărilor de construcţie[5, 
pag.26]. Gradul de finalizare a con-
strucţiei în scopul impozitării se 
determină de către experţii tehnici 
în construcții sau de către agenţii 
economici cu activităţi în domeniul 
expertizei tehnice.

Baza impozabilă a bunurilor 
imobiliare. Baza impozabilă a bu-
nurilor imobiliare constituie valoa-
rea estimată a acestor bunuri, care 
sunt indicate expres în anexele la 
Titlul VI al Codului Fiscal. Cotele 
impozitului. Cotele impozitului pe 
bunurile imobiliare: 

a) pentru bunurile imobiliare cu 
destinaţie locativă (apartamente şi 
case de locuit individuale, terenuri 
aferente acestor bunuri); pentru ga-
rajele şi terenurile pe care acestea 
sînt amplasate, loturile întovărăşiri-
lor pomicole cu sau fără construcţii 
amplasate pe ele: 

– cota maximă – 0,4% din baza 
impozabilă a bunurilor imobiliare; 

– cota minimă – 0,05% din baza 
impozabilă a bunurilor imobiliare. 

b) pentru terenurile agricole cu 
construcţii amplasate pe ele: 

- cota maximă – 0,3% din baza 
impozabilă a bunurilor imobiliare; 

- cota minimă – 0,1% din baza 
impozabilă a bunurilor imobiliare. 

c) pentru bunurile imobiliare cu 
altă destinaţie decît cea locativă sau 
agricolă, inclusiv exceptînd garaje-
le şi terenurile pe care acestea sînt 
amplasate şi loturile întovărăşirilor 
pomicole cu sau fără construcţii am-
plasate pe ele – 0,3% din baza im-
pozabilă a bunurilor imobiliare. 

Cota concretă[7, pag.10] se sta-
bileşte anual de către autoritatea 
reprezentativă şi deliberativă a ad-
ministraţiei publice locale. Autori-
tatea executivă a administraţiei pu-
blice locale monitorizează deciziile 
consiliului local privind aplicarea 
impozitului pe bunurile imobiliare 
pe teritoriul administrat, le prezintă 
Serviciului Fiscal de Stat în termen 
de 10 zile de la data adoptării lor şi 
le aduce la cunoştinţă contribuabili-
lor. Perioada fiscală este anul calen-
daristic. Calcularea impozitului are 
loc prin suma impozitului pe bunu-
rile imobiliare ale persoanelor fizice 
care nu sînt înregistrate în calitate de 
întreprinzător, precum şi ale gospo-
dăriilor ţărăneşti (de fermier) se cal-
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culează anual pentru fiecare obiect 
al impunerii, pornindu-se de la baza 
impozabilă a bunurilor imobiliare, 
calculată conform situaţiei de la 1 
ianuarie a perioadei fiscale respec-
tive, de către serviciile de colectare 
a impozitelor şi taxelor locale ale 
primăriilor. În cazul în care baza 
impozabilă este evaluată de către 
organele cadastrale în cursul anului 
fiscal pînă la expedierea avizelor de 
plată, suma impozitului pe bunurile 
imobiliare pentru anul respectiv se 
calculează pornindu-se de la valoa-
rea estimată în scopul impozitării 
bunurilor imobiliare, înregistrată în 
cadastrul fiscal.

Înştiinţarea subiecţilor impune-
rii cu privire la suma impozitului 
pe bunurile imobiliare ce urmează 
a fi achitată se realizează de către 
serviciile de colectare a impozitelor 
şi taxelor locale ale primăriilor, prin 
intermediul avizelor de plată a im-
pozitului pe bunurile imobiliare[6, 
pag.2].

Persoanele juridice, persoanele 
fizice înregistrate în calitate de în-
treprinzător, cu excepţia gospodă-
riilor ţărăneşti (de fermier), calcu-
lează de sine stătător suma anuală a 
impozitului pe bunurile imobiliare, 
pornindu-se de la baza impozabilă 
a acestora, conform situaţiei de la 1 
ianuarie a perioadei fiscale respec-
tive. 

În caz de schimbare, după înce-
perea anului fiscal, a subiectului im-
punerii, pentru noul subiect al im-
punerii impozitul pe bunurile imo-
biliare se calculează din momentul 
înregistrării de stat a drepturilor pa-
trimoniale asupra bunurilor imobili-
are sau din momentul stabilirii fap-
tului exercitării de către persoană a 
dreptului de posesie, de folosinţă şi/
sau de dispoziţie asupra bunurilor 
imobiliare. 

În caz de schimbare, după în-
ceperea anului fiscal, a subiectului 
impunerii, subiectul anterior al im-
punerii este în drept să solicite/să 
efectueze calcularea (recalcularea) 
impozitului pe bunurile imobiliare 
proporţional perioadei în care a de-
ţinut această calitate. Iar dacă, su-
biectul impunerii primeşte bunurile 
imobiliare prin moştenire sau prin 
donaţie, obligaţia fiscală neexecu-
tată de către subiectul precedent al 

impunerii este pusă în întregime pe 
seama noului subiect. Dacă obligaţia 
fiscală neexecutată depăşeşte valoa-
rea estimată a bunurilor imobiliare 
primite prin moştenire, noul subiect 
al impunerii execută obligaţia fisca-
lă în limite ce nu depăşesc valoarea 
estimată a acestui bun imobiliar[5, 
pag.27]. 

După începerea perioadei fiscale, 
au apărut noi obiecte ale impunerii, 
impozitul pe bunurile imobiliare se 
calculează din momentul înregistră-
rii de stat a drepturilor de proprie-
tate sau din momentul stabilirii fap-
tului exercitării de către subiectul 
impunerii a dreptului de posesie, de 
folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra 
bunurilor imobiliare. 

În cazul în care obiectul impune-
rii existent a fost lichidat, demolat 
sau distrus complet, impozitul pe 
bunurile imobiliare se calculează 
pînă la momentul radierii dreptu-
lui de proprietate asupra bunurilor 
imobiliare din registrul bunurilor 
imobile sau pînă la momentul în-
cetării exercitării de către persoană 
a dreptului de posesie, de folosinţă 
şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor 
imobiliare. 

Termenele de prezentare a calcu-
lului impozitului. Persoanele juridi-
ce, persoanele fizice înregistrate în 
calitate de întreprinzător, cu excep-
ţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermi-
er), sînt obligate să prezinte calculul 
impozitului pe bunurile imobiliare 
pînă la 25 iulie inclusiv a perioadei 
fiscale respective. Pentru bunurile 
imobiliare dobîndite după 30 iunie 
a perioadei fiscale respective, calcu-
lul impozitului pe bunurile imobili-
are se prezintă la inspectoratul fiscal 
de stat teritorial nu mai tîrziu de 25 
martie a perioadei fiscale următoare 
celei de gestiune. Calculul impozi-
tului pe bunurile imobiliare se pre-
zintă utilizînd, în mod obligatoriu, 
metode automatizate de raportare 
electronică.

Întreprinzătorii individuali al că-
ror număr mediu anual de salariaţi, 
pe parcursul perioadei fiscale, nu 
depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt în-
registraţi ca plătitori de T.V.A. pre-
zintă, pînă la 25 martie a perioadei 
fiscale următoare celei de gestiune, 
o dare de seamă unificată. 

Termenele achitării impozitului. 

Impozitul pe bunurile imobiliare se 
achită de către subiectul impunerii la 
bugetele unităţilor administrativ-te-
ritoriale unde sînt amplasate obiec-
tele impunerii, în părţi egale nu mai 
tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a 
anului curent[5, pag.27]. 

Contribuabilii care achită suma 
integrală a impozitului pentru anul 
fiscal în curs pînă la 30 iunie a anu-
lui respectiv beneficiază de dreptul 
la o reducere cu 15% a sumei impo-
zitului ce urmează a fi achitat. 

Excepţie:
Întreprinzătorii individuali al că-

ror număr mediu anual de salariaţi, 
pe parcursul perioadei fiscale, nu 
depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt în-
registraţi ca plătitori de T.V.A. achi-
tă impozitul pe bunurile imobiliare 
pînă la 25 martie a perioadei fiscale 
următoare celei de gestiune. 

Persoanele juridice şi persoanele 
fizice care dobîndesc bunurile imo-
biliare după 30 iunie a perioadei fis-
cale respective achită impozitul pe 
bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 
25 martie a perioadei fiscale urmă-
toare celei de gestiune. 

Impozitul pe bunurile imobili-
are se achită la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale de la locul 
amplasării obiectelor impunerii. 

De impozitul pe bunurile imobi-
liare sînt scutiţi: 

a) autorităţile publice şi instituţi-
ile finanţate de la bugetele de toate 
nivelurile; 

b) societăţile orbilor, surzilor şi 
invalizilor şi întreprinderile create 
pentru realizarea scopurilor statuta-
re ale acestor societăţi; 

c) întreprinderile penitenciare-
lor; 

d) Centrul Republican Experi-
mental pentru Protezare, Ortopedie 
şi Reabilitare al Ministerului Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 

e) obiectivele de protecţie civi-
lă; 

f) organizaţiile religioase – pen-
tru bunurile imobiliare destinate ri-
turilor de cult; 

g) misiunile diplomatice şi ofici-
ile consulare acreditate în Republica 
Moldova, precum şi reprezentanţele 
organizaţiilor internaţionale acredi-
tate în Republica Moldova, în baza 
principiului reciprocităţii, în confor-
mitate cu tratatele internaţionale la 
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care Republica Moldova este parte;
h) persoanele de vîrstă pensiona-

ră, persoanele cu dizabilităţi severe 
şi accentuate, persoanele cu diza-
bilităţi din copilărie, persoanele cu 
dizabilităţi medii (participanţi la ac-
ţiunile de luptă pentru apărarea in-
tegrităţii teritoriale şi independenţei 
Republicii Moldova, participanţi la 
acţiunile de luptă din Afghanistan, 
participanţi la lichidarea consecin-
ţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), 
precum şi persoanele supuse repre-
siunilor şi ulterior reabilitate); 

i) familiile participanţilor căzuţi 
în acţiunile de luptă pentru apărarea 
integrităţii teritoriale şi independen-
ţei Republicii Moldova şi persoane-
le care au fost întreţinute de aceştia; 

j) familiile militarilor căzuţi în 
acţiunile de luptă din Afghanistan 
şi persoanele care au fost întreţinute 
de aceştia; 

k) familiile care au copii invalizi 
în vîrstă de pînă la 18 ani şi mem-
brii familiilor care au la întreţinere 
şi îngrijire permanentă persoane cu 
dezabilităţi; 

l) familiile persoanelor decedate 
în urma unor boli cauzate de parti-
ciparea lor la lucrările de lichidare 
a consecinţelor avariei de la C.A.E. 
Cernobîl şi persoanele care au fost 
întreţinute de acestea; 

m) instituţiile medico-sanitare 
publice finanţate din fondurile asi-
gurării obligatorii de asistenţă me-
dicală;

n) Compania Naţională de Asi-
gurări în Medicină şi agenţiile ei 
teritoriale;

o) Banca Naţională a Moldovei; 
p) proprietarii sau deţinătorii 

bunurilor rechiziţionate în interes 
public, pe perioada rechiziţiei, con-
form legislaţiei;

r) persoanele fizice deţinătoare 
de case de locuit sau alte încăperi de 
locuit (folosite ca locuinţă de bază) 
în locaţiune ce se află în proprietatea 
publică a statului sau în proprietatea 
publică a unităţilor administrativ-te-
ritoriale;

s) organizaţiile necomerciale[8, 
pag.27] în cadrul cărora funcţionea-
ză instituţiile de asistenţă socială.

Următoarele categorii de persoa-
ne din lista celor scutite de plata im-
pozitului pe bunurile imobiliare:

- persoanele de vîrstă pensiona-

ră, persoanele cu dizabilităţi severe 
şi accentuate, persoanele cu diza-
bilităţi din copilărie, persoanele cu 
dizabilităţi medii (participanţi la ac-
ţiunile de luptă pentru apărarea in-
tegrităţii teritoriale şi independenţei 
Republicii Moldova, participanţi la 
acţiunile de luptă din Afghanistan, 
participanţi la lichidarea consecin-
ţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), 
precum şi persoanele supuse repre-
siunilor şi ulterior reabilitate); 

- familiile participanţilor căzuţi 
în acţiunile de luptă pentru apărarea 
integrităţii teritoriale şi independen-
ţei Republicii Moldova şi persoane-
le care au fost întreţinute de aceştia; 

- familiile militarilor căzuţi în 
acţiunile de luptă din Afghanistan 
şi persoanele care au fost întreţinute 
de aceştia; 

- familiile care au copii cu diza-
bilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi 
membrii familiilor care au la întreţi-
nere şi îngrijire permanentă persoa-
ne cu dizabilităţi; 

- familiile persoanelor decedate 
în urma unor boli cauzate de parti-
ciparea lor la lucrările de lichidare 
a consecinţelor avariei de la C.A.E. 
Cernobîl şi persoanele care au fost 
întreţinute de acestea; beneficiază 
de scutire de plata impozitului pe 
bunurile imobiliare pentru obiecte-
le impunerii cu destinaţie locativă, 
unde acestea şi-au înregistrat  do-
miciliul (în lipsa domiciliului − re-
şedinţa), în limita valorii (costului) 
stabilite de autoritatea administraţi-
ei publice locale. Prin derogare de la 
cele indicate mai sus, pînă la stabi-
lirea de către autoritatea administra-
ţiei publice locale a scutirii de plata 
impozitului pe bunurile imobiliare, 
persoanelor menţionate li se acordă 
această scutire în limita valorii (cos-
tului) imobilului-domiciliu (în lipsa 
acestuia – reşedinţă),.

În cazul în care dreptul la scutire 
de impozitul pe bunurile imobiliare 
se naşte sau se stinge pe parcursul 
anului fiscal, recalcularea impozitu-
lui se efectuează, începînd cu luna 
din care persoana are sau nu are 
dreptul la această scutire[9]. 

De impozitul pe bunurile imobi-
liare (terenuri, loturi de pămînt) sînt 
scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale 
căror terenuri şi loturi de pămînt: 

a) sînt ocupate de rezervaţii, par-

curi dendrologice şi naţionale, gră-
dini botanice; 

b) sînt destinate fondului silvic;
c) sînt folosite de organizaţiile 

ştiinţifice şi instituţiile de cercetări 
ştiinţifice cu profil agricol şi silvic 
în scopuri ştiinţifice şi instructive, 
în cazul în care nu sînt antrenate 
în activitatea de întreprinzător, cu 
excepţia întreprinderilor silvice la 
efectuarea tăierilor de reconstruc-
ţie ecologică, a celor de conservare 
şi a celor  secundare, la efectuarea 
amenajamentului silvic, a lucrărilor 
de cercetare şi de proiectare pentru 
necesităţile gospodăriei silvice, de 
lichidare a efectelor calamităţilor 
naturale, precum şi la efectuarea al-
tor lucrări silvice legate de îngrijirea 
pădurilor;

d) sînt destinate fondului apelor 
în cazul în care nu sînt antrenate în 
activitatea de întreprinzător;

e) sînt ocupate de plantaţii multi-
anuale pînă la intrarea pe rod;

f) sînt ocupate de instituţiile de 
cultură, de artă, de cinematografie, 
de învăţămînt, de ocrotire a sănă-
tăţii; de complexele sportive şi de 
agrement (cu excepţia celor ocupate 
de instituţiile balneare), precum şi 
de monumentele naturii, istoriei şi 
culturii, a căror finanţare se face de 
la bugetul de stat sau din contul mij-
loacelor sindicatelor[9]; 

g) sînt atribuite permanent căi-
lor ferate, drumurilor auto publice, 
porturilor fluviale şi pistelor de de-
colare; 

h) sînt atribuite zonelor frontie-
rei de stat; 

i) sînt de uz public în localităţi; 
j) sînt atribuite pentru scopuri 

agricole, la momentul atribuirii fiind 
recunoscute distruse, dar ulterior re-
stabilite – pe o perioadă de 5 ani;

l) sînt supuse poluării chimice, 
radioactive şi de altă natură dacă 
Guvernul a stabilit restricţii privind 
practicarea agriculturii pe aceste te-
renuri.

Scutirea de impozit acordată 
de autorităţile administraţiei 

publice locale
Autorităţile deliberative şi re-

prezentative ale administraţiei pu-
blice locale sînt în drept să acorde 
persoanelor fizice şi juridice scutiri 
sau amînări la plata impozitului pe 
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bunurile imobiliare pe anul fiscal 
respectiv, în caz de:

a) calamitate naturală sau incen-
diu, în urma cărora bunurile imo-
biliare, semănăturile şi plantaţiile 
multianuale au fost distruse sau au 
fost deteriorate considerabil; 

b) atribuire a terenurilor pentru 
evacuarea întreprinderilor cu impact 
negativ asupra mediului înconjură-
tor. În acest caz pot fi acordate scu-
tiri de impozit pe durata normativă a 
lucrărilor de construcţie; 

c) boală îndelungată sau deces al 
proprietarului bunurilor imobiliare 
confirmate prin certificat medical 
sau, respectiv, prin certificat de de-
ces. 

Decizia adoptată de autoritatea 
reprezentativă a administraţiei pu-
blice locale privind acordarea de 
scutiri sau de amînări la plata im-
pozitului pe bunurile imobiliare este 
remisă, în termen de 10 zile, autori-
tăţilor fiscale teritoriale. 

Mărimea prejudiciilor cauzate 
de calamităţi naturale sau incen-
dii se determină de către o comisie 
specială. Structura şi mecanismul 
de funcţionare a acestor comisii se 
stabilesc de Guvern. 

Administrarea impozitului pe 
bunurile imobiliare. Agenţia Rela-
ţii Funciare şi Cadastru prezintă, 
zilnic, Serviciului Fiscal de Stat in-
formaţia cu privire la fiecare obiect 
şi subiect al impunerii cu impozitul 
pe bunurile imobiliare. Structura 
informaţiei şi modul de transmitere 
a acesteia se stabilesc de  Serviciul 
Fiscal de Stat[10]. 

Organele cadastrale sînt în drept 
să solicite informaţia necesară refe-
ritoare la obiectul impunerii de la 
persoanele care înfăptuiesc înregis-
trarea drepturilor patrimoniale sau a 
tranzacţiilor cu bunurile imobiliare 
(inclusiv de la birourile notariale, 
serviciile comunale, realteri, bro-
keri) şi de la proprietarii bunurilor 
imobiliare. 

Subiectul impunerii este obligat 
să prezinte organelor cadastrale in-
formaţia necesară pentru evaluarea 
bunurilor imobiliare, care se efectu-
ează în conformitate cu legislaţia. 

În cazul în care subiectul impu-
nerii refuză să prezinte informaţia 
necesară pentru evaluarea bunurilor 
imobiliare, evaluarea se efectuează 

în baza informaţiei deţinute de că-
tre organele cadastrale în privinţa 
obiectelor analoage ce constituie 
bunuri imobiliare[11, pag. 6]. 

Avizul de plată a impozitului 
calculat pentru bunurile imobiliare 
ale persoanelor fizice care nu des-
făşoară activitate de întreprinzător, 
precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti 
(de fermier) este expediat fiecărui 
subiect al impunerii de către servi-
ciul de colectare a impozitelor şi ta-
xelor locale al primăriei cel tîrziu cu 
60 de zile pînă la expirarea primului 
termen de plată a impozitului, iar în 
cazul bunurilor imobiliare dobîndi-
te după 30 iunie a anului fiscal în 
curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie 
a anului următor anului fiscal de 
gestiune[11, pag. 78].

Serviciul Fiscal de Stat, în baza 
datelor prezentate de organele ca-
dastrale, organizează ţinerea ca-
dastrului fiscal şi monitoringul in-
formaţiei privind fiecare subiect şi 
obiect al impunerii.

Forma şi metodele de ţinere a ca-
dastrului fiscal, de eliberare a infor-
maţiei pe care o conţine se stabilesc 
de către Serviciul Fiscal de Stat. 

Concluzii. Metodologia aplică-
rii impozitului pe bunurile imobi-
le fiind tratată prin acte normative 
cum sunt Codul Fiscal, hotărîre de 
Guvern, instrucțiuni ale organului 
fiscal, etc, conțin totuși o multitu-
dine de lacune în aplicare, fiind ne-
cesară o studiere mai amplă și din 
mai multe puncte de vedere, exclu-
zînd prin motivare, orice suspicuni 
în impunerea fiscală cu impozitul 
pe bunurile imobile. Imobilele fiind 
prin multitudinea lor un număr tot 
mai numeros dat fiind dezvoltarea 
continuă a societății, impunerea 
fiscală nu aduce decît beneficii, bu-
getului local, fiind una din cele mi 
impotante surse de venit local, însă 
pentru a beneficia de acest venit tre-
buie asigurată bunăstarea economi-
că și socială a societății.
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MODALITĂȚILE DE INVOCARE A NULITĂȚII - 
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REZUMAT
Nulitatea produce efecte juridice grave pentru titularul dreptului subiectiv 

în planul raporturilor juridice, întrucât, odată invocată și aplicată, conduce la 
însăși invalidarea actului procesual civil, acesta nemaiexistând în beneficiul au-
torului său și, pe cale de consecință, nemaiputând fi ocrotit pe calea acțiunii în 
justiție sau, după caz, a apărării de fond un anumit drept procesual. Prin urmare, 
importanța cunoașterii acestei instituții juridice este de necontestat, motiv pentru 
care prezenta cercetare a încercat o aprofundare gradată a subiectului invocării 
nulității prin prisma legislației procesuale din RM și România.

Cuvinte-cheie: nulitatea absolută, nulitatea relativă, ordinea de invocare a 
nulității, condițiile în care se invocă nulitatea, soluționarea excepției de nulitate, 
acoperirea sau confirmarea nulității

HOW TO INVOKE NULLITY – COMPARATIVE ASPECTS 
BETWEEN THE CIVIL PROCEDURAL LAW OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA AND OF ROMANIA

Adelina BÂCU, 
doctor of laws, associate professor

SUMMARY
The nullity produces serious legal effects for the holder of the subjective right 

as to legal relations, so that once invoked and applied, it leads namely to invali-
dation of the civil procedural act, thus it is not existing anymore for the benefit of 
its author and, as a consequence, it cannot be protected anymore through a legal 
action or, as the case may be, through defense on merits of a certain procedural 
right. Therefore, the importance of acknowledging this legal institution is un-
contestable, reason for which this research tried to gradually deepen the subject 
of invoking nullity based on the procedural law of the Republic of Moldova and 
Romania.

Keywords: absolute nullity, relative nullity, order to invoke nullity, conditi-
ons when nullity is invoked, settlement of nullity exception, nullity confirmation 
or coverage

Introducere. Regula generală 
în sistemul nostru de drept este 

că nulitatea nu intervine în drept de-
plin, pentru desfiinţarea actelor de 
procedură fiind necesară pronunţa-
rea unei hotărâri judecătoreşti. Deci, 
nulitatea actului de procedură se de-
clară ca atare de instanţă.

Mijloacele de invocare a nulităţii 
sunt diferite, în funcţie de momentul 
la care se invocă nulitatea în timpul 
procesului şi de caracterul normei 
încălcate. Aceste mijloace sunt ex-

cepţia, apelul, recursul, revizuirea şi 
contestaţia la executare.

Dacă procesul este în curs, indi-
ferent de faza în care se află, nulita-
tea se invocă pe cale de excepţie sau 
obiecție procesuală, cel din urmă 
termen fiind mai uzual în practica 
judiciară din Republica Moldova, 
deși termenul de excepție, de ase-
menea este consacrat, însă doar în 
Codul civil. Excepţia procesuală 
este un mijloc tehnic prin care se 
invocă încălcări ale normelor de 


