DECIZIE nr.
din 2021
or.Rezina.

proiect

„ Cu privire la modificarea anexei nr.2 la decizia nr.9/3 din 10.12.2020
„Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 ”.
Examinînd nota informativă a primăriei orașului, în temeiul art.14 alin.(2) lit.a ) din
Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art.VII din Legea nr.257/2020 cu privire
la modificarea unor acte normative, Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, consiliului
orășenesc Rezina, raionul Rezina,
DECIDE:
1. Se modifică anexa nr.2 la decizia consiliului orășenesc nr.9/3 din 10.12.2020 „Cu privire
la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 ” după cum urmează:
-

din punctul 20 se exclud cuvintele „Activități veterinare”;
din punctul 61 se excud cuvintele „și video”;
se exclud punctele:
36 „Transporturi rutiere de ciment, inclusiv autocisterne”;
44 „Activități de testare și analize tehnice”;
53 „Activități de interpretare artistică (spectacole);
54 „Alte activități recreative și distractive”;
60 „Activități de design specializat; activități de întreținere peisagistică”;
65 „Darea în chirie și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (persoane
juridice);
66 „Servicii de amanetare și gaj”;
67 „Servicii în tehnologia informației și activități de servicii informatice”;
68 „Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal”;
69 „Activități ale agențiilor imobiliare”.

2. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința publică, se publică pe site-ul
www.actelocale.gov.md și întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.
Preşedinte al şedinţei
Secretarul consiliului orăşenesc

L.Răileanu

Coordonat: primarul or.Rezina

S.Tatarov

Contabil șef

T.Slivinskaya

Specialiști principali

E.Namolovan
A.Gheorghiță

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei consiliului orășenesc „ Cu privire la modificarea anexei nr.2 la decizia
nr.9/3 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul
2021 ”.
1.

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul.

Proiectul deciziei a fost elaborat în legătură cu modificarea Codului fiscal prin art.VII din
Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial și
realizarea competențelor de către consiliul orășenesc prevăzute art.14 alin.(2) lit.a ) din Legea
nr.436/2006 privind administraţia publică locală, consiliul local decide punerea în aplicare și
modificarea în limitele competenței sale, a impozitelor și taxelor locale, a modului și termenului
de plată a acestora..”.
2. Principalele prevederi ale proiectului
Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune de a exclude unele poziții din
anexa nr.2 la decizia nr.9/3 din 10.12.2020 pentru ca activitățile expuse să corespundă anexei
nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (pentru fiecare unitate comercială și/sau
de prestări servicii). În anexa nr.1 din Legea nr.231/2010 este indicată Lista activităților de
comerț cu produse alimentare, nealimentare și de prestări de servicii conform Clasificatorului
Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2).
3. Fundamentarea economico-financiară: Prezentul proiect de decizie nu necesită cheltuieli
financiare, or, incasarea taxelor locale va suplini bugetul orașului Rezina.

Secretarul consiliului orășenesc Rezina

Lilia Răileanu

