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Proiect de D E C I Z I E 
 

din 4 februarie 2021 

 

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/6 din 17 decembrie 2020  

 

            În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală; în baza Titlului VII din Codul 

fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997; în legătură cu necesitatea corectării a o serie de 

erori de conţinut apărute în procesul decizional; avizul comisiei de specialitate, 
 

Consiliul municipal Edineţ DECIDE:   
 

1. Se modifică anexa la Decizia nr. 11/6 din 17 decembrie 2020 “Cu privire la 

aprobarea taxelor locale pentru anul 2021” în tabelul “Cotele fixe ale taxelor 

locale, ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2021”, lit. A “Taxă pentru 

amenajarea teritoriului” şi anume sintagma “Cota taxei se stabileste anual 

pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta 

activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial 

de salariaţi” se substituie cu sintagma „Cota taxei se stabileşte anual. Subiecţi 

ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de 

întreprinzător şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul 

justiţiei, care dispun de bază impozabilă. Obiectul impunerii îl constituie 

numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar: 

– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – 

fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor 

ţărăneşti (de fermier); 

– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul 

justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii 

profesionale în sectorul justiţiei”. 

 

2. Sub răspunderea secretarului Consiliului municipal Edineț, dl. Morari Mircea, 

prezenta Decizie se publică în Registrul de Stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţa persoanelor cointeraste. 
 

 

           Iniţiatorul proiectului                          C. Cojocari, primar 

  

          Contrasemnat                                        M. Morari, secretar CM  

 

          Coordonat                                              D. Gladiniuc, specialist 
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