
Republica Moldova

CONSILIUL COMLINEI COCIERI
RAIONUL DUBASARI

Contrasemneazdi

Secretarul consiliulur

D E C lzln Nr.6/2
din 11 decembrie a.2020

Cu privire la stabilirea qi punerea in

aplicare a taxelor locale pentru anul202l

in scopul asigurdrii pd4ii de venituri a bugetului comunei Cocieri pentru anul2021, in
conformitate cu Titlul VII din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.ll63ll997,Legea privind
finan{ele publice locale nr. 39712003, Legea privind administraJia publicd localS nr.43612006,
Consiliul comunei Cocieri DECIDE:

1. Se stabilesc ;i 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 unitdlile comerciale gi/sau de prestdri servicii;
Taxapentru cazare)

Taxa balniard;

Taxa pentru salubrizare;

Taxa pentru dispozitivele publicitare.

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

Scutirea de taxele locale se efectuiazd in conformitate cu art.295 din Codul fiscal.
Executarea prezentei decizii se pune in seama primarului comunei, dna Spinovschi
Raisa.

6. Prczenta decizie intrd in vigoare la 01 ianuarie202I.
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Anexd
la D ecizia Consiliului comunei Cocieri
nr. 6/2 din 11.12.2020

Cotele concrete ale taxelor locale stabilite pe comuna Cocieri pentru anul202l
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Denumirea taxelor locale Baza impozabild a obiectului impunerii Cota concreti a taxSrii

I Taxa pentru arnenajarca
teritoriului.

Numdrul mediu scriptic trimestrial al

salariaJilor qi, suplimentar: -in cazul

intreprinderilor individuale qi
gospoddriilor {irdneqti (de fermier) -

fondatorul intreprinderii individuale,

fondatorul qi membrii gospoddriilor

tirdnesti (de fermier).

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

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

Venitul din vinziri ale serviciilor de
plasare qi/sau difuzare a anunfurilor

publicitare prin intermediul serviciilor

cinematografice, video, prin refelele

telefonice, telegrafice, telex, prin

mijloace de transport, prin alte mijloace
(cu excep{ia TV, internetului, radioului,
presei periodice, tiplriturilor), cu

excep{ia amplasdrii publicitilii

exterioare.

I%.

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

Unit5lile de comerf gi/sau de prestdri
servicii care corespund activitdfilor
expuse in anexa nr.l la Legea
nr.23l/2010 cu privire la comer.tul
interior.

80 lei anual pentru un metru patrat
de suprafaJi comerciald gilsau de
prestdri servicii, pentru unitdlile cu
suprafala pdnd la 100 metri patrafi,
inclusiv;
10000 lei anual pentru unitdlile cu
suprafala mai mare de 100 metri
patrali.

4 Taxa pentru cazare. Venitul din vinzdri ale serviciilor de

cazareprestate de structurile cu funcJii

de cazare.

3%.

5 Taxa balneard. Venitul din vinzdri ale biletelor de

odihnd qi tratament.

0,5Yo.

6 Taxa pentru salubrizare. Numdrul de persoane fizice inscrise la
adresa declarat5 ca domiciliu.

7 lei lunar penhu fiecare domiciliat
inscris la adresa respectivd.

TaxE pentru
dispozitivele.
publicitare

Suprafafa felei(felelor) dispozitivului
publicitar.

20 lei anual pentru fiecare metru pitrat.
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