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Cu privire la acordarea scutirii fiscale

in conformitate cu prevederile pct.24 27 din Regulamentul privind stimularea
reintoarce i locuitorilor de peste hotare in mun. Orhei aprobat prin Decizia Consiliului
municipal Orhei nr. 10.12 din 13.10.2017, cu modificerile li completdrile ulterioaie, in
temeiul art. 295, N1.296 din Titlul VII a Codului Fiscal nr. 1163 din24.04.1997; ort.8-13,
15 ale Legii privind transparenF in procesul decizional nr.239 din 13.11.2008; at.lo,
art.l l8-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.1l6 din 19.07.2018; Legea
nr.133 din 08.07.2011 privind aprobarea Cedntelor faF de asigurarea securitilii datelor cu
ca@cter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informalionale de date cu
camcter personal; art.3 (2), 14 (2), lit.a), a Legii privind administralia publicd locald
nr.436-XVI din 28.12.2006, examindnd Nota informativ[,
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI D EC I

1.

Se acordd scutire fiscala la plata taxei

localc;i taxa pentru

DE:

amenajarea teritoriului in

cuantum deplin pefltru perioada de 3 ani, pentru Inhepdnzdtorul Individual
, persoana care a oblinut Statut de revenit in mun. orhei
IDNO:
$i desfa$oarA come4 cu amenuntul al cemii ;i al produselor din came, in mun. Orhei, str.

2.

Se determina susa de acoperire pentru executarea prezentei decizii din contul

bugetului municipal pentru anul 2022.

Autoritatea executiva a Consiliului municipal Orhei va efectua modific6rile
coresptutzdtoare in bugetul municipiului Orhei pentru anul 2022.
4. Prczenta decizie se aduce la cunoqtinla persoanei vizate, Direcliei Deserviie Fiscale

3.

Orhei din cadrul Directiei Generale Administrare Fiscald Centru a Serviciului Fiscal de Stat.
5. Controlul asupra executarii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei,
dnei Anastasia TURCAN, conform domeniului de competenld.
6. Prezenta decizie se comunica instituliilor !i percoanelor vizate, inha in vigoare la data
poate fi atacate in Judecetoria
includerii acesteia in Registul de Stat al Actelor Locale
Orhei in temen de 30 zile de la data comunicdrii (adresa: str.Vasile Mahu, 135, mun. Orhei),
conform prevederilor Codului Administmtiv al Republicii Moldova.
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