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                                                                                                           PROIECT                                                                          
 

DECIZIE nr. 5 / 2  
 

din  07 decembrie 2018                                                                                   s. Grozești 
 

 

 „Cu privire la aprobarea  taxelor locale   

      pentru anul  2019. „  

 

 

În scopul asigurării părții de venit a bugetului primăriei Grozești   în anul 2018 , în conformitate 

cu  art. 14 (2) lit. a)  a Legii privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006,   şi în 

baza prevederilor art. 289 (2) si art. 297 al Titlului  VII „Taxele locale”,  al Codului Fiscal nr.94-

XV din 01.04.2004, art. 14,15 şi  art. 16 (1) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul 

interior, Legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003 şi avizul Comisiilor de 

specialitate  , Consiliul local , 

                                                                          DECIDE:  

1. Se aprobă  pentru anul 2019 pe teritoriul satului Grozeşti  următoarele taxe locale  și se pun 

în aplicare  începînd  cu 01.01. 2019 : 

- Taxa pentru amenajarea teritoriului. 

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

- Taxa pentru  dispozitive publicitare. 

- Taxa pentru prestarea serviciilor de transport taxi de călători pe teritoriul  

       s. Grozești. 

2. Se aprobă cotele   taxelor locale conform Anexei nr. 1 şi Anexei 2  

3. Cotele impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului se vor stabili în funcție de 

numărul de salariaţi şi / sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în 

întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi , precum şi 
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persoanele  ce desfăşoară activitatea profesională în sectorul justiţiei . ( notari, avocaţi  

etc...) 

4. Cotele impunerii la taxa pentru unitățile comerciale si / sau prestări  servicii  se vor 

stabili  in funcție de genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul 

amplasării,suprafața ocupata de unitățile de comerț si/sau de prestare a serviciilor, 

categoria mărfurilor comercializate si a serviciilor prestate,regimul de activitate. 

5. Calculul taxelor locale se efectuează de către subiecții impunerii, în funcție de baza 

impozabilă și de cotele acestora.  

6. Termenul de plată a  taxelor locale  şi  de prezentare a  dărilor  de seamă  pe taxele locale 

(Forma TL-13  trimestrial, pînă la data de  25  a  lunii imediat următoare trimestrului  de 

gestiune.  

7. Alte scutiri decît cele menţionate în Art.295 al Codului Fiscal : 

Taxa pentru amenajarea teritoriului  :  

a)   Fondatorii  Gospodăriilor  Ţărăneşti     - 50  %  ; 

b) agenţii economici care au sistat   sau şi-au încetat activitatea  pe parcursul anului  2018 . 

8.Specialistul ( în problemele perceperii  fiscale )  Mocanu Adriana să aducă la cunoștință  

    contribuabililor cotele      taxelor locale  aprobate , asigurînd  îndeplinirea prezentei decizii. 

    9.Specialistul  Mocanu Adriana trimestrial va prezenta  Direcției  Deservire  Fiscală  Nisporeni .  

          informații cu privire la subiecții impunerii,  care au  primit  confirmările  în urma depunerii 

          notificării  de inițiere a activității de comerț    și data de depunere a notificărilor de încetare  

         a  activității de   comerț. 

10.Prezenta decizie se  remite  Direcției  Deservire  Fiscală  Nisporeni de către  specialistul  

    Mocanu  Adriana in termen de 10 zile din  data   adoptării. 

11. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Crîșmaru  Silvia . 

 

 

AU VOTAT : Pentru –   ,  Contra –  ,  Abţinuţi –  
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