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DECIZIA nr.l0l2
din 14.12.2021

Cu privire la aprobarea
Taxelor locale pentru anul 2022

in conformitate cu prevederile Codului Fiscal nr.94-XV din 01 aprilie 2004,Titlul

VII Taxelor locale, in temeiul art. 14 alin (2) litera a, n) al Legii nr. 436-XVI din

28.12.2006 privind administralia publicdlocald, Consiliul sitesc Gura Galbenei

DECIDE:

1. Se aprobl gi se pun in aplicare incepffnd cu 01 ianuarie 2022 pe

teritoriul satului Gura Galbenei urmitoarele taxe locale:
taxa pentru amenajarea teritoriului ;

taxa pentru unitefile comerciale gi/sau prest6ri servicii ;

taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cdldtori pe teritoriul

satului

2, Se stabilesc scutiri integrale de:
taxa pentru amenajarea teritoriului-fondatorii gospod6riilor tdrdnegti (de fermieri),

care au atins vdrsta de pensionare. Subiecti a impunerii sunt persoanele juridice sau

fizice inregistrate in calitate de intreprinzdtor.

Denumirea taxei Baza impozabilil a
obiectului

Unitatea de misurl a cotei

Taxa pentru amenajarea
teritoriului

Numdrul mediu scriptic
trimestrial al salaria{ilor
qi/sau fondatorii
intreprinderilor in cazul
incare acegtea

activeazdin
intreprinderile
fondate,insd nu sunt
inclugi in efectivul
trimetrial de salariati

-pentru salaria{ii la intreprinderi,alte decit cele

agricole gi fondatorii inteprinderilor- 100 lei
anual pentru fiecare salariat ;

-pentru salariafii din sectorul agricol - 100 lei
anual pentru fiecare salariat;
-taxa pentru amenajarea teritoriului pentru
fondatorii gospoddriilor {Irdneqti (de fermier)-
100 lei anual.
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Taxa pentru unot6{i1e
comerciale qi/sau de
prestdri servicii de deservire
social6

Suprafafa ocupatd de
unitaflle de comerf qi

/sau de prestdri
servicii,amplasarea
lor,tipul mdrfurilor
desfrcute gi serviciile
prestate.

Conform anexei nr.

Taxa pentru prestarea

serviciilor de transport auto

de cdldtori pe teritoriul
satului

B aza imp ozabild, a taxei
pentru prestarea
serviciilor de transport
auto de cdldtori pe
teritoriul satului o

constituie numdrul de

unitdti de transport
(lit.i) din anexd la titlul
VII din Codul fiscal

Cotele taxei pentru prestarea serviciilor de

transport auto de c6l[tori pe teritoriul satului se

stabilesc de c[tre autoritAtile administratiei
pupublice locale (consiliile locale) in funclie de

caracteristicile obiectelor impune rii (art. 292
alin.(2) Codul fiscal) Pentru 1 unitate de

transport 100 lei lunar

3. Prezerrta decizie intrd in vigoare incepind cu data de 01 .01.2022 gi urmeazd

a fi adus6 la cunoqtinla Direcliei Generale Finanle a Consiliului raional,

Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cimiqlia gi contribuabililor (prin

intermediul mass-media) in termen de 10 zile din momentul adoptdrii.

Taxele locale se aplic6, se modificd ori se anuleazd de cdtre Consiliul sitesc

concomitent cu adoptarea sau modificareabugetului primdriei .

Termenele de achitare,prezentarca d6rilor de seamd qi modul de platd a

taxelor locale se efectueazd conforn prevederilor Titlului VII din Codul

Fiscal.
Controlul executdrii prezentei decizii i se atribuie primarului satului
Munteanu Constantin

Prczenta decizie se aduce la cunoqtinla prin afiqare qi publicare pe pagina
oficiald a primdriei Registrul de Stat al Actelor Locale .

4.

5.

6.

7.

Preqedintele qedin{ei

Secretar al Consiliului sitesc Corina
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