
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMI$LIA
CONSILIUL COMTTNAL

CODRENI

PE CIIYEJIIIKA MO JIAOBA
TIIIMII III JII4H C KTITI PATI O H

KOAPEHCKIIfr COBET

MD - 7718, r. Cimiglia, Codreni; Tel./fax024193638 e-mail: codreni2@gmail.com

DECTZ,IE,

nr.04102

,,Cu privire la aprobarea qi punerea

in aplicare a taxelor locale pentru

anul 2022".

din 14 decembrie 2021

in conformitate cu Titlul VII,,Taxele locale" din Codul fiscalo Legea privind administratia

publicS locald w.436-XVI din 28 decembrie 2006,Legeaprivind finanfele publice locale nr.397'

XV din 16.10.2003, Legea finanfelor publice qi responsabilitdfli bugetar-fiscale nr.l8l din

25.07.2014,Legeanr.235-Xvl din 20.06.2006 cu privire la principiile debazd de reglementare a

activitalii de intreprinzitor, Legea privind reglementarea prin avtoizarc a activitdlii de

intreprinzltor nr.160 din 22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr.l227-XI[ din27.06.1997,

Legeacu privire la come4ul interior rc.231 din 23.09.2010, Hot[rirea Guvernului cu privire la

desfbqurarea comerfului cu amdnuntul nr.93l din 08.L2.2011, Hotirirea Guvernului nr. 1209

din 08.I1 2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentafie public6, Hot[rirea Guvernului nr.

643 din 27 .05.2003 cu privire la aprob area Normelor metodologice qi criteriilor de clasificare a

structurilor de primire turisticd cu funcfiuni de cazare gi de servire a meseio consiliul comunal

DECIDE:
l. Se stabilesc taxele locale conform titlului VII aI Codului fiscal, cu exceplia taxei pentru

unitdlile comerciale Si/sau de prestdri servicii Ei cotele acestora,conform anexei nr.1;

2. Se stabileqte taxa pentru unitafle comerciale qi/sau de prestiri servicii gi cotele acesteiao

conform anexei nr.2

3. Subiecfii impunerii,bazei impozabile a obiectelor impunerii, modul de calculare,

termenele de achitare Ei de prezentare a dlrii de seam6 la tarele locale stabilite, conform

Titlului VII al Codului fiscal.

4. Prezenta decizie in termen de l0 zile din data adoptdrii, urmeazdafi adusd la curogtinfl
contribuabililor qi prezentatd subdiviziunilor structural teritoriale din cadrul Senriciului

Fiscal de Stat.

unei v-a asigura controlul executirii prevederilor prezentei decizii.

edraq Ion

Bivol Angela



Anexa nr'l
la decizia Consiliului nr.04/2

din 14 decembrie 2021

Tatcele locale,cotele qi tnlesnirile ft,scale ce se pun in aplicare pentru anul 2022 pe teritoriul comunei

C o dreni, raionul Cimiglia

Coto taxei de bazd (?n

tei) pentru anul

calendaristic

%

lntesnirile liscale

conform art,296 din

Codul

1 fiscal,suPlimentar celor

I stabitite Prin art,295t_
Nr.d/o Denumirea taxelor

Taxa Pentru amenaiarea

teritoriului

80,00 x
7.

0'7 x
2. Taxa de organizare a licitalit'or tt

loteriilor Pe teritoriul UAT

Anexa nr.2

la decizia nr.O4l2

din 14 .L2.202L

l.Cotele taxei pentru unitilile comerciale ti/sau de prestiri servicii

Coeficientul

Pentru Programul

de activitate

Regim non'stop

(in% la cota de

bazd)

Coeficient

pentru tiPul slu

categoria de

mlrfuri realizate 9i

a serviciilor
prestate

(tn % la cota taxel

de bazd)

Coeficient

pentru locul

amplasirii

(in % Ia cota taxei

de bazd)

Cota taxei de bazl

pentru unitatea de

comerg/ de Prestlri
servicii

(tn tei pentu anul

calendaristicJ

frput oUi"ctului de come4 gi/sau

G nr' 931 din 08'12'2011)

Magazin care
co m e rcia lweazil P roduse

alimentare, mlrfuri de uz

casnicrmtrrfuri
industriale, Produse
cosmetice qi mobilier

-pintr la 120 m2

Comer{ul ambulant cu

amtrnuntul din unitatea

mobile a Produselor
alimentare

onal Perioadei efectiv

lucrate,

2. Taxele locale, termenele lor de platd Ei de prezentare a ddtilor de seamdfiscale



I

Denumirea taxei Baza impozabild a

obiectului imPunerii

Unitatea de mfisurd a

cotei Si mdrimea taxei

Termcnele de Plald a

taxei gi de prezentare a

ddrilor de seamdfiscal
de cdtre subieclii
impunerii gi organele

tmputernicite

a)Taxa pentru

amenaiarea

teritoriului

Numdrul mediu

scriptic trimestrial de

salaria{i qi/ sau

suplimcntar tn cazul

intreprinderilor
Individuale qi Gf
fonduorut it gi

fondatorul GT

80 lei, anual Conform titlului WI al
Codului Fiscal
(trimestrial ptnd la data

de 25 a lunei
urmatoare celei de

gestiune)

b)Taxa pentru
unitdgile comerciale qi

/sau de prestdri
servicii

Suprafala ocuPatd de

unitd(ile de comerl

qi/sau de prestdri

s e nt icii, amp I as ar e a lo r,

tipul mddurilor
desfdcate qi serviciile

prestate

2500 lei, anual Conform titlului WI al
Codului
Fiscaftrtmestrial,Ptnd
la data de 25 a lunei
urmdtoare celei de

gestiune)

d)Ta:ca de organizare

a licitaliilor pe

teritoriul UAT

Venitul din vinzare a

bunurilor declarate la

licitalie

0,1% Conform titlului WI al
Codului Fiscal


