Motivele

privind ilegalitatea deciziei Consiliului or. Cricova nr. 3/8 din 15 iulie 2020 cu
privire la modificarea bugetului oraqului Cricova pe anul 2020

in temeiul art. 20 alin. (2) dtnLegea privind administralia publicd local[ nr.
43612005 secretarul interimar

al Consiliului or. Cricova rcfuzd de a contrasemna

deciziaConsiliului or. Cricova supra menlionatd, din urmdtoarele motive.
Norma de la art.28 din Legea nr.39712003 reglemeteazd clar in ce situalii se
admite modificarea bugetelor locale qi cind se face aceasta.
Astfel, art. 28 alin. (2) din Legea privind finanlele publice, stabileqte cd,
drept temei pentru modificarea bugetului sint urmltoarele situafii:
a) aparifia necesitnfii de revizuire a cheltuielilor;
b) atestarea tendinfelor de inrdutifire a soldului bugetului.
Raportind sensul normei citate la con{inutul deciziei Consiliului or. Cricova
din 15.07.2020 cu privire la modificareabugetului or. Cricova pe anul 2020, reiese
ed, autorul deciziei nu a oglindit situafia apariliei necesitblii de revizuire a
cheltuielilor qi nu a argumentat atestarea tendinlelor de inrdutdlire a soldului
bugetului. Or, Hotdrirea Parlamentului nr.5512020, Deciziile Comisiei pentru
Situaliile Exceplionale a RM, nu prevdd intreprinderea mdsurilor de modificare a

bugetelor, locale sau obligativitatea autorit[1ilor publice locale de a
revizrilmodifica bugetele locale in partea micqordrii impozitelor qi/sau taxelor
locale.

Mai mult ca atit diminuarea consecinlelor negative ale COVID - 19 nu se face
prin modifrcarea cotelor Ia impozitul pe bunurile imobiliare. Or, potrivit Legii
privind supravegherea de stat a sdndtdlii publice nr. 1012009 stabileqte clar un gir
de mdsuri de diminuare qi prevenire a bolilor transmisibile (Gripa de tip Covid-19)
precum: carantina, izolare, activitdli cu caracter administrativ, tehnico-ingineresc,
medico-sanitar, veterinar etc. orientate spre protec{ia sdndtSlii, prevenirea bolilor 9i
promovarea sdndtSlii; activitSli orientate spre punerea in aplicare a actelor
legislative gi a altor acte normative in scopul garantdrii sigurantei qi protejdrii
sdn[tdtii umane.
Referitor la diminuarea consecinlelor negative ale COVID - 19 asupra
activitelii agenlilor economici care gi-au sistat activitatea pe perioada stdrii de
urgenl6, menliondm cd, prin Ordinul Ministerului Finan{elor nr. 58 din
29.04.2020 s-a aprobat Regulamentul privind subvenfionarea intreprinderilor
qi organizafiilor necomerciale, rezidente al R.M, care au instituit qomaj tehnic
(COVID-l9).
,si /sau sta{ionare urmare a situa{iei epidemilogice
Prezentul Regulament stabileEte modul de acordare a subvenliei in mdrimea
sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuliilor de asigurdri sociale de stat
obligatorii datorate de angajator, a contribuliilor individuale de asigurdri sociale de
stat obligatorii gi a primelor de asigurdri obligatorii de asistenld medicald in formd
de contribulie procentuald datorate de angajator gi angajat (in
continuare

impozitului

pe venit ;i

alte pldyi obligatorii)

aferent

indemnizalieilsalariului achitate angajalilor aflali in qomaj tehnic (conform art. 80
din Codul muncii) gi/sau stalionare (conform art.80r din Codul muncii), unnare a
situaliei epidemiologice (COVID- 1 9).
La fel nici un act normativ nu reglementeazd, cd, suslinerea cetdlenilor care au
rdmas frrd surse de venit de pe urma pandemiei Covid-l9 poate fi efectuatd prin
mi c s orare a imp ozitului p e bunurile imobi liare.
Menjionez cd in acest sens Guvernul R.M a adoptat un qir de m6suri pentru
susfinerea financiard a persoanelor fizice (defindtorii de pantente, familii cu copii,
alte categorii de persoane) care au fost afectaji direct de pe urrna pandemiei Covid19. Aceste persoane urmeazd a se adresa la instituliile statului de profil pentru a
beneficia de ajutoare financiare.
La fel decizia Consiliului or. Cricova din 15.07.2020 contravine qi alin. (4)
art. 28 din Legea privind finanlele publice locale. Or, nota informativd asupra
deciziei cu pricini nu cuprinde concluziile privind executarea bugetului
respectiv in perioada precedenti gi estimlrile privind executarea scontati a
bugetului pini la finele anului bqgetar in curs, precum gi impactul financiar
al modificirilor pentru urmitorii trei ani.
Este oportun de a releva cd potrivit art. 276 Cod fiscal, l) Impozit pe bunurile
imobiliare este definit ca - impozit local care reprezintd o plati obligatorie la
buget de la valoarea bunurilor imobiliare iar prin no{iunea de Bunuri
imobiliare se inlelege terenurile, clddirile, construcliile, apartamentele gi alte
incdperi izolate, a cdror strdmutare este imposibild ftrd cauzarea de prejudicii
destinaliei 1or.
Concomitent menliondm gi faptul c6, cotele impozitului pe bunurile imobile
in Decizia Consiliului or. Cricova nr.4ll din 19.12.2019 Cu privire la aprobarea
bugetului or. Cricova pentru anul2020 au fost stabilite in conformitate cu cerinfele
Hotdririi Cur{ii de Conturi nr.31 din 23.04.2019, orconformpct.5.5 dinanexa
Hotdririi Curlii de Conturi nr. 31 din 23.04.2019 s-a constat cd APL or. Cricova nu
a asigurat venituri necesure pentru reulizarea activitdlilor proprii. La fel Curtea
de conturi a stabilit cd, in anul 2017, mun. Chiqin[u a efectuat transferuri la UAT
Cricova in sumd totald de 1889,2 mii MD\ inclusiv;289,2 mii MDL - pentru
compensarea cheltuielilor populaliei la incdlzire, qi 1600,0 mii MDL - pentru
repara[ia drumurilor, acestea de fapt reprezent6nd obligaliile APL de nivelul I.
Concomitent Curtea de Conturi a constatat c5, Consiliul oriqenesc Cricova
nu a manifestat interesul de a majora veniturile in bugetul local. Astfel,
pentru anul 2017 Consiliul local a aprobat cote minime la impozitul pentru
bunurile imobiliare: cu destinafie locativi (apartamente qi case de locuit
individuale, terenuri aferente acestor bunuri) - de 0r05oh, in timp ce cota
maximl permisi legal constituie 0,4o/o. De men{ionat faptul ci mun. Chiqiniu,
in anul 2017, a aprobat pentru aceasti categorie de bunuri imobile cota de
0rloh din baza impozabili, sau de doui ori mai mare.
La fel este oportun de a releva cd autorul proiectului deciziei dar gi consilierii
care au votat pentru aprobarea deciziei, au manifestat o abordare eronatd
raportului dintre "imopozitul de bunurile imobiliare" qi "deciziile comisiei situa{ii
exceplionale".

Astfel, potrivit aft. 276 Cod fiscal, I) Impozit pe bunurile imobiliare (clddiri,
terenuri) este definit ca - impozit local care reprezintd o plati obligatorie la
buget de la valoarea bunurilor imobiliare.
Confo rm floti ririi Parlam entului nr. 55 12020,
Art.l. - Se declard stare de urgentd pe intreg teritoriul Republicii Moldova pe
perioada 17 martie - 15 mai 2020.
Art.Z. - Pe perioada stdrii de urgenld, Comisia pentru Situatii Exceplionale a
Republicii Moldova va emite dispozilii in vederea punerii in executare a
urmdtoarelor mdsuri:
1) instituirea unui regim special de intrare gi iegire din !ard;
2) instituirea unui regim special de circulalie pe teritoriul tdrii;

3)

introducerea regimului de carantind

gi luarea altor misuri sanitaro-

antiepidemice obligatorii ;
4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entiteflle;
5) interzicerea desfdqurdrii adundrilor, manifesta{iilor publice qi a altor acliuni
de masd;
6) dispunerea, la necesitate, a ra\ionalizdrii consumului de alimente gi de alte
produse de strictd necesitate;
7) coordonarea activitelii mijloacelor de informare in masd privind:
a) informarea populaliei despre cauzele qi proporfiile situaliei exceplionale,

despre mdsurile intreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmdrilor
acestei situalii qi protecfia populaliei;
b) familiarizarea populaliei cu regulile de comportare in timpul situaliei
exceplionale;

c)

introducerea unor reguli speciale

telecomunicalii;

8)

modificarea procedurii

de utilizare a mijloacelor de

de numire in funclie qi de destituire

a

conducdtorilor agenlilor economici gi ai instituliilor publice;
9) interzicerea demisiei lucrdtorilor, cu excepJia cazurilor prevdztfie de actele
normative, pentru aceastd perioadS;'
10) chemarea cetdlenilor pentru prestdri de servicii in interes public in

condiliile legii;
11) efectuare% in modul stabilit de lege, a rechiziliilor de bunuri in scopul
prevenirii gi lichiddrii consecinlelor situaliilor care au impus declararea stdrii de
urgen!6;

12) efectuarea altor acliuni necesare in vederea prevenirii, diminudrii gi
lichiddrii consecinlelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).
Raportind nonna art. 276 Cod fiscal la art.l gi 2 din Hotdrirea Parlamentului
nr.5512020, rezultd, cd cota impozitului pe bunurile imobiliare nu poate fi
modificatd, (mdritd,lmicqoratd) din motivul declardrii starii de urgen!6 pe teritoriul
R.M pe perioada 17 .03.2020 - 15.05.2020, or cota impozitului pe bunurile imobile
poate fi modificatd (majoratd/micgoratd) reiegind din valoarea (majorat5/micgoratd)
bunului supus impozitdrii, iar art.2 din HotirdreaParalementului R.M prevede alte
mdsuri, necesare in vederea prevenirii, diminudrii gi lichid[rii consecinlelor

pandemiei de coronavirus (COVID-I9), decit modificarea cotei impozitelor la
bunurile imobiliare.
in accepliunea admiterii faptului cd Consiliul or. Cricova are intenlia de
acorda suport financiar persoanelor ftzice qi persoanelor juridice din or. Cricova ,
care forlat au fost obligali de a-Ei suspenda activitatea, din cauza pandemiei
Covid-l9, atunci, uflna a fi identificate acele persoane ftzice care nu au fost
salarizali pe perioada 17 .03.2020-15.05.2020 gi acele persoane juridice care qi-au
suspendat activitataea pe perioada decretdrii stdrii de urgentd pentru a le acorda un
ajutor financiar sub o altd formd decit cea de micgorare a impozitului pe bunurile
imobiliare qi impozitul funciar. Totodatd conform deciziei se creeazd, o inegalitate
fiind micqorat impozitul la toli inclusiv gi la persoanele ftzice qi juridice care in
perioada indicatd au activat fiind salarizali. Astfel se incearcd de a egala atit pe cei
cu venituri mari. cit qi pe cei cu venituri mici.
itt concluzie menlionez ad, decizia Consiliului or. Cricova nr. 3lS din
15.07.2020 cu privire la modificarea bugetului or. Cricova, in partea micgordrii
cotei impozitului pe bunurile imobiliare este ilegali gi ira{iona16.
Mai mult ca atit, este de menlionat c5 conform art. 8 din Legea finanlelor
publice locale nr. 39712003, cheltuielele bugetelor locale se realizeazd prin acele
alocalii necesare pentru realizarea func{iilor autoritdtilor administra{iilor publice
locale, care conform art. 4 din Legea privind descentralizarea administrativS nr.
43 5 I 200 6 sunt urmitoarele :
(1) Pentru autoritefle publice locale de nivelul intii se stabilesc urmdtoarele
domenii proprii de activitate:
a) planificarea urband qi amenajarea teritoriului la nivel local, gestionarea
spaliilor verzi de interes local;
b) colectarea, asigurarea etapizatd a condiliilor pentru colectare separatd gi
transportarea degeurilor, inclusiv salubrizarea gi intre{inerea terenurilor pentru
depozitarea acestora;

c) distribuirea

apei potabil.e, construirea gi intrelinerea sistemelor de
qi
canalizarc de epurare a apelor utilizate gi pluviale;
d) constructia, intrelinerea gi iluminarea strdzilor gi drumurilor publice locale;
e) transportul public local;
f) amenajarea qi intrelinerea cimitirelor;
g) administrarea bunurilor din domeniile public Ai privat locale;
h) construclia, gestionarea, intrelinerea gi echiparea institu{iilor pregcolare gi
extraqcolare (crege, grddinile de copii, gcoli de artd,, de muzicd);
i) dezvoltarea qi gestionarea re{elelor urbane de distribuire a gazelor gi
energiei termice;

j)

activitdli culturale, sportive, de recrealie qi pentru tineret, precum gi
planificarea, dezvoltarea qi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de
activitdli;

k) amenajarea pie{elor agricole, a spaliilor comerciale, realizarea oricdror alte
mdsuri necesare pentru denroltarea economicd a unitafi administrativ-teritoriale;

l) instituirea gi gestionarea intreprinderilor municipale gi organizarea oricdrei
alte activitd{i necesare denroltdrii economice a unitdlii administrativ-teritoriale;

I

m) construc{ia de locuinJe qi acordarea altor tipuri de facilitdli pentru pdturile
social vulnerabile, precum gi pentru alte categorii ale populaliei;
n) organizarea serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori gi pompieri;
o) contribuirea, in condiliile legii, la protejarea patrimoniului cultural gi a
monumentelor de for public de pe teritoriul administrat.
p) asigurarea accesului popula{iei la serviciile de bibliotecd pe teritoriul
administrat, in limita competenlelor atribuite de Legea nr.I60l20l7 cu privire la
biblioteci.
Reieqind din sensul normelor menfionate, sursele finaciare colectate sub
forma impozitelor pe bunurile imobiliare gi impozitul funciar de la populalia or.
Cricova se vor reintoarce tot la populalia din or. Cricova sub forma activitdlilor
enumerate la art. 4 din Legea privind descentralizarea administrativl, precum gi
acordarea de ajutoare persoanelor socialmente vulnerabile, altor categorii de
persoane ftzice, altor activitdli ce lin de competenla APL care necesitd resurse
financiare.
Concomitent la caz sunt aplicabile Ei prevederile alin. (3), alin. (5) din art.73
din Legea privind actele normative nr. 10012017, potrivit cdrora, actul normativ
produce efecte doar cit este in vigoare qi, de regu16, nu poate fi retroactiv sau
ultraactiv. Actele normative pot ultraactiva, in mod exceplionaI, dacd, acest lucru
este prevdzut expres de noul act normativ.
Conform art. 74 din Legea nr. 10012017 alin. (1) Acliunea actului normativ
inceteazd'dac6:
c) termenul de aplicare a actului a expirat;
d) actul s-a consumat;
e) actul a devenit desuet.

(2) In cazul prevdzut la alin. (1) lit. c), autoritatea emitentd poate interveni
pentru a preveni incetarea acliunii actului normativ.
Astfel, reegind din prevederile legale citate, rcztltd cd, argumentarea prin
prisma Hotiririi Parlamentului nr. 5512020 potrivit cdruia Se declard stare de
urgen{6 pe intreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie - 15 mai
2020, Ia data emiterii dectziei Consiliului or. Cricova nr. 318 din 15.07.2020
privind modificarea bugetului or. Cricova pentru anul 2020, este un act normativ
consumat.
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