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CoNSILIUL MUNICIPAL CHI$IxAu
DECIZIE

Despre operarea unor modificdri ''
in anexa la decizia Consiliului municipal
nr.3/I din 28 martie 2013,,Cu privire la
aprobarea gi punerea in aplic are ataxelor

locale"

AvAnd in vedere demersul Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul
Chigindu, inregistrat cu nr. 0l-02/l-lz-315-1155 din 25.04.t014
9i nota
informativd a Direcfiei generale economie, reforme gi relafii patrimoniale,
in
conformitate cu prevederile art. I (17), alin. 6) lit. b) din Legea if.prUti.ii
Moldova
nr' 47 din27.03.2014 pentru modificarea gi completar.u ino, acte legislative,
in
temeiul art. 14 (2) lit. a), art.lg (4) $i art. 20 (5i din Legea Republicii
Moldova
ff' 436-XVI din 28.72.2006 ,,Privind administralia publicd ltcald',, Consiliul
municipal Chigindu DECIDE:
, 1. Se opereazd, urmdtoarele modificdri in anexa la decizia Consiliului
municipal Chigin6u nr. 3lI din 28 martie 2nlts,,Cu privire la aprobarea qi
punerea
in aplicare a taxelor locale',:
1.1. La punctul 5) ,,Taxa de pia![", colonifa 4
,,cotataxei,, va avea urmdtorul

cuprins:

- 40 lei anual pentru fiecare metru pdtrat, pentru piefele alimentare, agricole,
nealimentare gi mixte;
' 12 lei anual pentru fiecarg metru pdtrat, pentru pielele auto amplasate la
periferia oragului, cu regim scurt de activitut. d. l-- 3 zilei
- 30 lei anual pentru fiecare metru pdtrat, pentru pi.1.t. auto amplasate la
periferia oragului, cu regim de activitate dek - 7 ziie;
- 60 lei anual pentru fiecare metru pdtrat, pentru piefele auio amplasate in
teritoriul oragului, cu regim scurt de activitul. a. | - 3 zile;
- 72 lei anual pentru fiecare.metru pitrat, pentru piefele auto amplasate in
teritoriul oragului, cu regim de activitate de 6 - l zile;
- 720 lei anual pentru fiecare_ m9tru pdtrat, pentru pielele de flori amplasate
in perimetrul parcurilor de culturd gi odihn5,
t.gi- de activitate non - stop;
"n

- 60 lei anual pentru

fiecare metru pdtrat, pentru celelalte piefe de flori cu

regim de activitate non - stop;

- 15 lei anual pentru fiegare metru pdtat, pentru piefele de tip ,,second

hand".
2. Se abrogE deciziile Consiliului municipal Chigindu nr. 612 din27.06.2013,
w. 2133 din 04.03 .2014 $i nr. 2135 dn 04.03.2014.
3. Directia rela{ii publice (dl Vadim Brdnzaniuc) va asigura mediatizarea
prezentei decizii.
4. Prezenta decizie intr[ in vigoare la data plas6rii pe site-ul Primdriei

municipiului Chigindu.
5. Viceprimarul de ramuri al municipiului Chigin6u va asigura controlul
execut6rii prevederilor prezentei decizii.
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