
P R O I E C T

D  E  C  I Z I E

Cu privire la stabilirea qi punerea in
aplicare a taxelor locale pentru anul202l

in scopul asigurdrii parfii de venituri a bugetului comunei Cocieri pentru anul2021, in
conformitate cu Titlul VII din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.ll63ll997,Legea privind
finanlele publice locale nr. 39712003, Legea privind administratia publicd locald m.43612006,
Consiliul comunei Cocieri DECIDE:

1. Se stabilesc qi se pun in aplicare pe teritoriul comunei Cocieri, incepind cu 01 ianuarie
202I, urmdtoarele taxe locale:

Taxa pentru amenaj area teritoriului;

Taxa de plasare (amplasare) a publicitdlii (reclamei);

Taxa pentru unit5lile comerciale qi/sau de prestdri servicii;

Taxapentru cazare;

Taxa balniard;

Taxa pentru salubrizare;

Taxa pentru dispozitivele publicitare.

2. Se aprobd cotele concrete ale taxelor locale, conform anexei.
3. Plata taxei de salubrizare se face doud ori pe an, pind la 15 iunie Ei 15 decembrie, sau in

avans.

4. Scutirea de taxele locale se efectuiazd in conformitate cu art.295 din Codul fiscal.
5. Executareaprezentei decizii se pune in seama primarului comunei, dna Spinovschi Raisa.
6. Prczenta decizie intrd in visoare la 01 ianuarie 2021.

Anexd

Cotele concrete ale taxelor locale stabilite pe comuna Cocieri pentru anul202l

Nr.
d/o

Denumirea taxelor locale Baza impozabilS a obiectului impunerii Cota concretd a taxdrii

I Taxa pentru amenajarea
teritoriului.

Numdrul mediu scriptic trimestrial al

salariatilor qi, suplimentar: -in cazul

intreprinderilor individuale gi

gospod[riilor ldrdneqti (de fermier) -

fondatorul intreprinderii individuale,

fondatorul qi membrii gospoddriilor

tdrinesti (de fermier).

90 lei anual pentru fiecare salariat
gi/sau fondator al intreprinderii
individuale, al gospoddriei lirineqti (de
fermier), de asemenea membrii
acesteia.

2 Taxa de plasare

(amplasare) a publicitE{ii

(reclamei).

Venitul din vinzdri ale serviciilor de
plasare qi/sau difuzare a anunfurilor
publicitare prin intermediul serviciilor
cinematografice, video, prin relelele
telefonice, telegrafice, telex, prin
mijloace de transport, prin alte mijloace
(cu exceplia TV, internetului, radioului,
presei periodice, tipdriturilor), cu
exceplia amplasdrii publicitdlii
exterioare.

I%.

J Taxa pentru unitdtile
comerciale gi/sau de
prestdri servicii.

Unit6lile de comert gi/sau de prestdri
servicii care corespund activitdtilor
expuse in anexa nr.l la Legea
nr.23l/2010 cu privire la comerlul
interior.

- 80 lei anual pentru un metru patrat
de suprafa!5 comercialf, gi/sau de
prestdri servicii, pentru unitdtile cu
suprafala pdn[ la 100 metri patrali,
inclusiv;

- 10000 lei anualpentruunitdlile cu
suprafata mai mare de 100 metri
patrati.



4 Taxa pentru cazare. Venitul din vinziri ale serviciilor de
cazare prestate de structurile cu functii
de cazare.

3%.

) Taxa balnearE. Venitul din vinzlri ale biletelor de
odihnS qi tratament.

0,sYo.

6 Taxa pentru salubrizare. Numirul de persoane fizice inscrise la

adresa declarat6 ca domiciliu.

7 lei lunar pentru fiecare domiciliat
inscris la adresa respectivI.

7 Taxd pentru
dispozitivele.
oublicitare

Suprafala fefei(fefelor) dispozitivului
publicitar.

20 lei anual pentru fiecare metru pdtrat.

Initiator primarul Spinovschi Raisa

Spre avizare:

o Contabil qefl
. Specialist pentru pflrcepere fiscald;
o Comisiei consultative de specialitate,,Activitdfl economico-financiare";

Comisiei consultative de specialitate ,,ActivitAf social-culturale, invdjdmint, culturA,
protecfie social5, sdnltate publicd qi muncd";

Comisiei consultative de specialitate ,,Protectia mediului, amenajarea teritoriului, drept gi

disciplin6".


