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                                                         DECIZIA nr.  6/6 

                                                                din 19 noiembrie 2018 

,,Cu privire la aprobarea şi punerea 

 în aplicare a taxelor locale pentru anul 

2019”.201022012229220//2*2002012019201919/2019*201201019                                                                                                  

 

        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 autorizare a 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 

Guvernuluicu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, 

Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie 

publică, Hotărîrea Guvernului nr. 643  din  27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor 

metodologice şi criteriilor de clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi 

de servire a mesei,   avizul comisiei de specialitate,Consiliul sătesc Mitoc 

                                                                    DECIDE: 

1.Se stabilesc următoarele  taxe  locale conform titlului VII al Codului fiscal pe teritoriul satului 

Mitoc,  începînd  cu  data de 01.01.2019   

 -  taxa pentru amenajarea teritoriului 

 -  taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii. 

 -  taxa  pentru dispozitivele publicitare. 

2.Se stabilesc  următoarele cote  concrete a  taxelor locale: 

  a) Taxa pentru amenajarea teritoriului 

            - 100 lei anual  pentru  fiecare salariat , fondator al  întreprinderii, în cazul în care  acesta 

activiază în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în  efectivul  trimestrial  de salariaţi. 



           b) Taxa pentru unităţile comerciale şi sau  prestaţi  servicii . 

 sa stabilit conform anexei nr. 1 la Decizie.  

c) Taxa  pentru  dispozitivele publicitare –  

- 50  lei anual pentru fiecare metru patrat din suprafața feței  (fețelor) a 

dispozitivului publicitar. 

3. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunetii, modul de calcularea, 

termenele de achitarea şi de prezentarea dării de seamă la taxele locale stabilite, conform 

Titlului VII al Codului fiscal. 

4. Prezenta decizie în termen de 10 ziledin data adoptării, urmeazăa fi adusă la cunoştinţa 

contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului 

Fiscal de Stat. 

5.  Controul executării prezentei decizii se pune pe seama primarului satului Mitoc, dl. 

Cojocari Alexei. 

 

 

  

Preşedintele  şedinţei     

Semnat la data de _____________ 

Contrasemnat:                                                                    

Secretar al consiliului                                                                      G.Scaleţchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


