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DECIZIE 
s. Chetriș

Nr. 5 / 3

Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 .

în conformitate cu Titlul VII „ Taxele locale ” din Codul Fiscal nr.l 163-XII din 
24.04.1997, modificat ulterior , articolului 14(2) lit.(a) din Legea privind administrația 
publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar - fiscale nr.l81 din 25 decembrie 2014 , Legea privind 
finanțele publice locale nr. 397 -XV din 16 octombrie 2003 , Legea privind 
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011, 
Legea cu privire la publicitate nr.l227 - XIII din 27.06.1997 , Legea cu privire la 
comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 , Hotărîrea Guvernului cu privire la 
desfășurarea comerțului cu amănuntul nr.931 din 08.12.2011 , Hotărîrea Guvernului 
cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică , Legii cu privire la actele 
normative nr. 100 și avizul comisiei consultative de specialitate consiliul comunal 
DECIDE :

1. Se stabilesc taxele locale și cotele acestora conform anexei nr.l la prezenta 
decizie .

2. Se stabilește taxa pentru unitățile comerciale și / sau de prestări servicii și cotele 
acesteia conform anexei 2 la prezenta decizie .

3. Subiecții impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de 
calculare , termenele de achitare și de prezentare a dării de seamă la taxele 
stabilite , conform Titlului VII al Codului Fiscal.

4. Calculul taxelor locale se efectuează de către subiecții impunerii, in funclie de 
baza impozabilă și cotele stabilite .

5. Responsabilitatea pentru calcularea corectă a taxelor locale și virarea integrală a 
sumelor calculate în termen la bugetul local revine contribuabililor.

6. Prezenta decizie intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2021 și în termen de
10 zile din data adoptării, urmează a fi adusă la cunoștința conribuabililor și 
prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului Fiscal de 
Stat.

Constantin va asigura controlul asupra

Președintele ședințeiședinței

7. Primarul comunei
executării prevederilor preZfehî^Oecizii.

Lidia Rusu

Secretarul consiliului comunal Elena Ivanov
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