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PROIECT
DECIZIA Nr. 5/3
din ___ decembrie 2020
„Cu privire la aprobarea şi punerea în
aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”
În conformitate cu Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind administrația
publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din
16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 25.07.2014, Legea
nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizarea activităţii de întreprinzător nr.
160 din 22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.97, Legea cu privire la
comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010, Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului
cu amănuntul nr. 931 din 08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la
prestare a serviciilor de alimentaţie publică, Hotărârea Guvernului cu privire la parcările auto cu plată
pe teritoriul Republicii Moldova nr. 672 din 19.06.98, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje nr. 854 din 28.07.2006, având în vedere
avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public din ___ decembrie 2020,
Consiliul orăşenesc Teleneşti
DECIDE:
1. Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, cu excepţia taxei pentru unităţile
comerciale şi/sau de prestări servicii precum şi taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto
de călători pe teritoriul orașului şi cotele acestora, conform anexei nr.1
- Taxa pentru amenajarea teritoriului;
- Taxa pentru dispozitivele publicitare;
- Taxa de piață;
- Taxa pentru cazare;
- Taxa pentru parcare.
2. Se stabilește taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii şi cotele acesteia, conform
anexei nr.2;
3. Se stabilește taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul orașului şi
cotele acesteia, conform anexei nr.3;
4. Se stabilește taxa anuală suplimentară pentru unitățile comerciale și/sau de prestări de servicii
amplasate în stradă (în afara piețelor autorizate, în afara încăperilor unităților comerciale ,
staționare), conform anexei nr. 4
5. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calculare, termenele de
achitare şi de prezentare a dării de seamă la taxele locale stabilite, conform Titlului VII al Codului
fiscal.
6. Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmează a fi adusă la cunoştinţa
contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Direcției Deservire
Fiscală.
7. Prezenta Deciziei intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2021.
8. Primarul orașului Telenești va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
Președinte de ședință

_______________

Secretar al Consiliului

Nicolae NASTAS

NOTĂ INFORMATIVĂ
la Decizia Consiliului orășenesc Telenești nr. 5/3 din ____ decembrie 2020
cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021”
potrivit prevederilor Titlului VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legii privind
administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind finanțele publice
nr.397-XV din 16.10.2003, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din
25.07.2014, Legii nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător, Legii privind reglementarea prin autorizarea activităţii de întreprinzător
nr. 160 din 22.07.2011, Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.97, Legii cu privire
la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010, Hotărîrii Guvernului cu privire la desfăşurarea
comerţului cu amănuntul nr. 931 din 08.12.2011, Hotărîrii Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu
privire la prestare a serviciilor de alimentaţie publică, Hotărârii Guvernului cu privire la parcările
auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova nr. 672 din 19.06.98, Hotărârii Guvernului cu
privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje nr. 854 din
28.07.2006, se propune Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public din
cadrul Consiliului orăşenesc Teleneşti de a stabili următoarele taxe locale:
1. Taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, cu excepţia taxei pentru unităţile
comerciale şi/sau de prestări servicii precum şi taxa pentru prestarea serviciilor de transport
auto de călători pe teritoriul orașului şi cotele acestora, conform anexei nr.1;
- Taxa pentru amenajarea teritoriului;
- Taxa pentru dispozitivele publicitare;
- Taxa de piață;
- Taxa pentru cazare;
- Taxa pentru parcare.
2. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii şi cotele acesteia, conform anexei nr.2;
3. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul orașului şi cotele
acesteia, conform anexei nr.3;
4. Taxa anuală suplimentară pentru unitățile comerciale și/sau de prestări de servicii amplasate în
stradă (în afara piețelor autorizate, în afara încăperilor unităților comerciale, staționare), conform
anexei nr. 4
5. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calculare, termenele de
achitare şi de prezentare a dării de seamă la taxele locale stabilite conform Titlului VII al Codului
fiscal.
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