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Consiliul sitesc Cenac
D E C lZ lA nr.06102 din 10.12.2021

Cu privire la aprobarea $i punerea in
aplicare a taxelor tocale pentru anul2022

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

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

Legea privind finanlele publice nr.397-XV din L6.10.2003,

Legea finanlelor publice responsabilitetii bugetar-fiscal nr. 181 din 25.07 '201'4,

Legea nr. 235-XVl din 20.06.2006 cu privire la principiile de bazii de reglementare a

activitdtii de intreprinzdtor,
Legea privind reglementarea prin autorizare a activitdtii de intreprinzdtor nr. 160 din

22.07.20LI,
Legea cu privire la publicitate nr. L227-Xlll din 27.06.97 

'
Legea cu privire la comertul interior nr.23t din 23.09.2010,

Hotdrirea Guvernului cu privire la desfd5urarea comerlului cu amdnuntul nr. 93L din

08.I2.20LL,
Hotdrirea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de

alimentatie publicd,

in baza avizului comisiei consultative de specialitate,

Consiliul sitesc Cenac, decide:

1. Se stabilesc taxele locale pentru anul 2022, conform titlului Vll al Codului fiscal, cu

exceplio toxei pentru unitdlite comercole gi/sou de prestari serviciigi cotele acestora,

conform anexei nr. 1;

2. Se stabilegte taxa pentru unitdlile comerciale gi/sau de prestdri servicii 9i cotele acesteia,

pentru anul2022, conform anexei nr.2;

3. Subieclii impunerii , baza impozabild a obiectelor impunetii, modul de calculare,

termenele de achitare gi 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, urmeaza a fi adusd la cunoStintd

contribuabililor gi prezentatd subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului

Fiscal de Stat.

5. Controlul executirii prevederilor prez i decizii, se atribuie primarului s. Cenac, dlui

Sandu Oleg.

Pregedintele gedinlei

Contrasemneazd:
Secretarul Consiliului site

Svetlana MACOVEI

Victor BIVOL
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Anexa nr. L la decizia nr.06/02din10.12.202L
Cu privire la aprobarea punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul2022

Taxele locale, cotele giinlesnirile fiscale ce se punin aplicare pentru anul2022,
pe teritoriul Primdriei s. Cenac

Secretarul Consiliului sdtesc Bivol Victor

. 2 la decizia nr. O6/02 din t0.t2.2O2L
Cu privire la a are a taxelor locale pentru anul2022

Cotele taxei pentru unitdtile come restdri servicii pentru anul2022

Note..
FTaxa pentru unitdtile comerciale si/sau de prestdri servicii se aplicS:

. in cazul unitd[ilor de comer! cu amdnuntul, in funclie de: tipul obiectelor;

suprafata comercialS gi/sau pentru o unitate de comert; locul amplasdrii unitdtii

de comert, tipul sau categoria md alizate: programul de activitate;

. Pe perioada suspendirii a merciale gi/sau de prestdri servicii,

din cauza pandemiei, unitdti tesc de taxd in mdrime de IOO%.

Denumirea taxelor Cota taxei de

bazd

(in lei/% pentru
anul calendaristic)

Coeficient pentru
locul amplasdrii

(doar in cazul taxei de
piaJi gi taxei pentru

dispositivele publicitare) %

in lesnirile fiscale conform
art.796 din Codul fiscal,

suplimentar celor stabilite
prin art. 295

Taxa pentru amenajare
teritoriului

ONG-rile, organizatiile
obgtegti nonprofit active in

teritoriu
Taxa pentru dispozitivele
publicitare 500lei/1 m2

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 bazd

Coeficient pentru
tipul sau categoria
de miirfuri realizate

si a serviciilor
prestate

(in % la cota taxei de

Coeficientul
pentru

programul de

activitate regim
non-stop

(in%la cota taxei

Tipul obiectului
de comert gi/sau

obiectului de
prestdri servicii

Unitdtif e de comert cu amdnuntul (conform HG nr.931 din O8.t2.20tl
Magazin care comercializeazd produse alimentare, mdrfuride uz casnic, mdrfuri industriale,
produse cosmetice si mobilier, cu suprafata de:

4O-49m2
De la 50 m2

Unitdtile de alimentatie publicd (conform HG nr. LzOg din 08.11 .2OO7l

Sala de festivitdti:
De la 100 la 150 de locuri

Secretarul Consiliului Victor BIVOL
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