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REPUBLICA MOLDOVA

RATONUL ClMl$LlA

CONSILIUL SATESC CENAC
MD 4113 str. Sf. Nicolae, nr.54, s. Cenac, rJ Cimi5lia, Republica Moldova

fel.24I-38-2-36,38-2-38, 38-4-64,38-5-29, Fax.24I-38-2-36, email: prcenac@mail.ru, prcenac@smail.com

Consiliul sitesc Cenac

D E C I Z I A nr. 09/10 din 05.12.2Ot9

Cu privire la aprobarea punerea in aplicare

a taxelor locale Pentru anul 2020

Raportor: M. Lozovenu, specialist percepere fiscalS

in conformitate cu Titlul Vll ,,Taxele locale" din Codul fiscal, Legea privind

administratia publicd locald nr. 436-XVl din 28 decembrie 2006, Legea privind finantele

publice nr.397-XV din 16"10.2003, Legea finanlelor publice responsabilitelii bugetar-fiscal

nr. 181 din 25.O7.2OL4, Legea nr. 235-XVl din 20.06.2006 cu privire la principiile de bazii de

reglementare a activit|lii de intreprinzdtor, Legea privind reglementarea prin autorizare a

activitdtii deintreprinzdtor nr. 160 din22.07.2Ot1,, Legea cu privire la publicitate nr. L227'

Xlf l din 27.06.97, Legea cu privire la comertul interior nr.23t din 23.09.2Ot0, Hotdrirea

Guvernului cu privire la desfdsurarea comerlului cu amdnuntul nr. 931 din 08.12'2OIL,

Hotdrirea Guvernului nr. L2O9 din 08.IL.2007 cu privire la prestarea serviciilor de

alimentatie publicd, Hotdrirea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea

Normelor metodologice 5criteriilor de clasificare a structurilor de primire turisticd cu

funcgiuni de cazare qi de servire a mesei, Hotdrirea Guvernului cu privire la parcdrile auto cu

plati pe teritoriul Republicii Moldova nr.672 din 19.06.98, Hotdrirea Guvernului cu privire

la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de cdldtori si bagaje nr. 854 din

28"07.2006, a avizelor comisiilor de specialitate, Consiliul sitesc Cenac, decide:

1. Se stabilesc taxele locale conform titlului Vll al Codului fiscal, cu exceplio toxei pentru

unitdlite comercole 5i/sou de prestiiri servicii gi cotele ocestoro, conform anexei nr.I;

2. Se stabilegte taxa pentru unitdlile comerciale gi/sau de prestiiri servicii 5i cotele

acesteia, conform anexei nr.2;

3. Subiectii impunerii, baza impozabild a obiectelor impunetii, modul de calcularea,

termenele de achitarea si de prezentare a ddrii de seamd la taxele locale stabilite,

conform Titlului Vll al Codului fiscal.

4" Prezenta decizie in termen de 10 zile din data adoptdrii, urmeazd a fi adusd la

cunogtintii contribuabililor gi prezentatd subdiviziunilor structurale teritoriale din

cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

5. Controlul executdrii prevederilor prezentei decizii, se atribuie primarului s. Cenac, dlui

Sandu Oleg.

Pregedintele gedinlei

Gontrasemneazd

Secretarul Consiliului

Javgureanu Tamara

Bivol Victor
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Anexa nr. 1la decizia nr.09/12dinO6.I2.2OL9

Cu privire la aprobarea punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2020

Taxele locale, cotele giinlesnirile fiscale ce se pun in aplicare pentru anul 2020,

pe teritoriul Primdriei s. Cenac

Denumirea taxelorNr.

dlo

1.

2.

Taxa pentru amenajarea

teritoriului

Taxa pentru dispozitivele

publicitare

Secretarul Consiliul ui Bivol Victor

a nr.2 f a ddcizia nr. 09/L2 din 06.1-2.2019

Cu privire la a aplicare a taxelor locale pentru anul 2020

Cotele taxei pentru unitdtilti rciale gi/sau de prestdri servicii

Nr. Tipul obiectului

d/o de comert gi/sau

obiectului de

presteri servicii

Unititile de cu amenuntul (conform HG nr.931 din 08.12.2011 )

Magazin care comercializeazd produse alimentare, mdrfuri de uz casnic, mdrfuri industrial,

use cosmetic si mobilier.

40-49m2

De la 50 m2

Unitdti de alimentatie publicd (conform HG nr. nr. 1209 din 08.11.2007

Sala de festivititi:
De la 100Ia 150 de locuri

Note..

>Taxa pentru unitdtile comerciale si/sau de prestdri servicii se aplicd:

. In cazul unitdtilor de comert cu amdnuntul, in functie de: tipul obiectelor;

suprafala comerciald $i/sau pentru o unitate de comerU locul amplasdrii unitStii

de comerg, tipulsau cale rilor realizate: programul de activitate;

Cota taxei de

bazit

(in lei/% pentru

anul calendaristic)

Coeficient pentru

locul amplasirii

(doar in cazul taxei de

piala 5i taxei pentru

tivele publicitare)%

inlesnirile fiscale

conform art.296 din

Codul fiscal,

suplimentar celor

stabilite prin art. 295

ONG-rile, organizatiile

obgtegti nonprofit

active in teritoriu

Cota taxei de

bazd pentru

unitatea de

comert/de
prestiiri servicii
(in lei pentru anul

calendaristic)

Coeficient

pentru

locul

amplasiirii

in % la cota

taxei de bazi

Coeficient pentru

tipul sau categoria

de mdrfuri realizate

si a serviciilor

prestate
(in%la cota taxei de

bazd)

Coeficientul

pentru

programul de

activitate regim

non-stop
(in%la cota taxei

de bazd)

3r,

Wil

Secretarul Consiliul Bivol Victor
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