
P R O I E C T

D E C I Z I E

Cu privire la stabilirea gi punerea in
aplicare a taxelor locale pentru anul 2019

in scopul asigurdrii pdrlii de veniturri a bugetului comunei Cocieri pentru anul 2019, in
conformitate cu Titlul VII din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.l163 din24.04.1997,Legea
privind finanlele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legea privind administra{ia publicd
locald nr.436-XVI din28.I2.2006, Consiliul comunei Cocieri DECIDE:

1. Se stabilesc gi se pun in aplicare pe teritoriul comunei Cocieri, incepind cu 01 ianuarie
2019, urmdtoarele taxe locale:

Taxa pentru amenajarca teritoriului ;
Taxa de plasare (amplasare) a publicitdlii (reclamei);
Taxa pentru unit61ile comerciale qi/sau de prestdri servicii; I
Taxa pentru cazare;
Taxa balniard;
Taxa pentru salubrizare;
Taxa pentru dispozitivele publicitare.

2. Se aprobd cotele concrete ale taxelor locale, conform anexei.
3. Scutirea de taxele locale se efectuiazd in conformitate cu art.295 din Codul fiscal.
4. Executareaprezentei decizii se pune in seama primarului comunei, dna Spinovschi Raisa.
5. Prezenta decizie intrd in visoare la 01 ianuarie 2019.

Anexd

Cotele concrete ale taxelor locale stabilite pe comuna Cocieri pentru amil20l9

Nr.
d/o

Denumirea taxelor locale Baza impozabild a obiectului impunerii Cota concretA a taxdrii

Taxa pentru amenajarea
teritoriului.

Numdrul mediu scriptic trimestrial al
salariatilor si, suplimentar: -in cazul
intreprinderilor individuale qi
gospoddriilor ldrdneqti (de fermier) -
fondatorul intreprinderii individuale,
fondatorul qi membrii gospoddriilor
tdrdnesti (de fermier).

80 lei anual pentru fiecare salariat
qi/sau fondator al intreprinderii
individuale, al gospoddriei ldr5neqti (de
fermier), de asemenea membrii
acesteia.

2 Taxa de plasare
(amplasare) a publicit6lii
(reclamei).

Venitul din vinz[ri ale serviciilor de
plasare gi/sau difuzare a anunfurilor
publicitare prin intermediul serviciilor
cinematografice, video, prin re{elele
telefonice, telegrafice, telex, prin
mijloace de transport, prin alte mijloace
(cu exceplia TV, internetului, radioului,
presei periodice, tipdriturilor), cu
exceplia amplasdrii publicit6lii
exterioare.

l%. '

3 Taxa pentru unitdlile
comerciale gi/sau de
prest6ri servicii.

UnitdJile de comerf gi/sau de prestdri
servicii care corespund activitdlilor
expuse in anexa nr.l la Legea
nr.23l/2010 cu privire la come4ul
interior.

70 lei anual pentru un metru patrat de
suprafald comerciald gilsau de pre$Ad
servicii.

A Taxa pentru cazare. Venitul din vinzdri ale serviciilor de
cazare prestate de structurile cu func{ii
de cazare.

3%.



E

t, a..'

Iniliator primarul Spinovschi Raisa

tor: avizare: n /
Contabil ;ef;q iffi
Specialist penlru pefcelere fi scald;
Comisiei consultative de specialitate,,Activitdli economico-financiare";
Comisiei consultative de specialitate ,,ActivitAf social-culturale, invdfdmint, cgltur6,
proteclie sociald, sdndtate publicd qi munc6";
Comisiei consultative de specialitate ,,Protectia mediului, amenajarea teritoriului, drept 9i
disciplin6".

5 Taxa balneard. Venitul din vinziri ale biletelor de
odihnd gi tratament.

0,sYo.

6 Taxa pentru salubrizare. Numnrul de persoane fizice inscrise la
adresa declaratl ca domiciliu.

5 lei lunar pentru fiecare domiciliat
inscris la adresa respectivd.

7 Taxd pentru
dispozitivele.
oublicitare

Suprafala fele(felelor) dispozitivului
publicitar.

l0 lei anual pentru fiecare metru pdtrat.


