
REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIA nr.8/27
din 04 noiembrie 2022

Cu privire la scutirea de plata 

impozitului pe bunurile imobiliare 

pe anul fiscal 2022

Avănd în vedere cererile înregistrate în registrul comun al Primăriei 

or.Căuşeni de evidenţă a corespondenţei a:

- cet.xxxxxxxx, nr.de înregistrare 02/1-25-1583 din 04.07.2022, xxxxxxxx, 

înregistrată cu nr.02/1-25-1472 din 23.06.2022, xxxxxxxxxx, înregistrată cu 

nr.02/1-25-1444 din 21.06.2022, xxxxxxxxxxxxxxx, înregistrată cu nr.02/1-25- 

1430 din 20.06.2022, xxxxxxxxxxxx, înregistrată cu nr.02/1-25-1177 din 

30.05.2022,xxxxxxxxxxxxx, înregistrată cu nr.02/1-25-1428 din 20.06.2022, 

xxxxxxxxxxx, înregistrată cu nr.02/1-25-1429 din 20.06.2022, xxxxx xxxxxxxxxx, 

înregistrată cu nr.02/1-25-1011 din 18.05.2022, xxxxxxxxxx înregistrată cu 

nr.02/1-25-1353 din 13.06.2022, xxxxxxxxxxxx, înregistrată cu nr.02/1-25-1150 

din 25.05.2022, xxxxxxxxxxx, înregistrată cu nr.02/1-25-1202 din 01.06.2022, 

xxxxxxxx, înregistrată cu nr.02/1-25-1552 din 30.06.2022, xxxxxxxxxx, 

înregistrată cu nr.02/1-25-1195 din 31.05.2022, xxxxxxxxxxx înregistrată cu 

nr.02/1-25-2163 din 02.09.2022,
/V

In conformitate cu art.284(l),lit.c) din Codul Fiscal al Republicii Moldova 

nr.1163 din 24.04.1997

din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006,

în temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14 (1) lit. а), у), 19 (4), 20 (1), (5), 81 (1)

Consiliul orăşenesc Căuseni, DECIDE:
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l.Se scutesc, în baza certificatelor medicale, de plata impozitului pe 

bunurile imobiliare pe anul fiscal 2022 persoanele care suferă de boala 

îndelungată, conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei decizii.

2.Executarea prezentei decizii se pune în sarcina primarului or.Căuşeni.

3. Prezenta decizie , în conformitate cu prevederile art.20,163,lit.a), 189 din 

Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018 poate fi 

contestată ,în termen de 30 de zile de la comunicare,la judecătoria 

,or.Căuşeni,str.Ştefan cel Mare şi Sfanţ,nr.86.

4.Prezenta decizie se comunică:

- Benificiarilor prezentei decizii,

- Dlui Anatolie Donţu, primarul oraşului Căuşeni;

- Compartimentul contabilitate al primăriei or.Căuşeni,

- Populaţiei oraşului prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului 

Căuşeni şi includerii în Registrul de stat a actelor locale.

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Ion Ciontoloi
/
/  t.v-
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Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului orăşenesc
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Căuseni nr.8/27 din 4 noiembrie 2022

Lista
persoanelor care se scutesc de plata impozitului 

pe bunurile imobiliare pe anul fiscal 2022
O \Ъ

Nr.d/o Familia/Numele persoanei Numărul de 
identificare

Suma
impozitului/lei

1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 159,91
2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 145,14
3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 167,00
4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 91,93
5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 104,50
6 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 226,77
7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 108,53
8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 187,74
9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 76,02
10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 83,62
11 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 225,95
12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 149,90
13 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 48,87
14 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 51,94

TOTAL 1827,82


