
Proiect 

 

Consiliul municipiului Orhei 

 

DECIZIE 

 

                                                             

  

din_____________________                                                                              nr.________________  

  

 Cu privire la acordarea facilităților pentru anul 

 bugetar 2023  prin scutirea de plata taxei pentru  

 amenajarea teritoriului și  unitatea comercială pentru 

 SRL ,,Întreprinderea de Instruire și Producție din Orhei″ 

 

 

            În conformitate cu art.10; art. 118-126 ale Codului Administrativ al Republicii Moldova   

nr.116 din 19.07.2018; art.14, alin.(2), lit.a); art.81, alin.(7) din Legea privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 290, art.294, art.296, lit.a) din Titlul VII  „Taxelor locale” 

ale Codului Fiscal al Republicii Moldava nr.1052-XV din 16.06.2000, Legea nr.239 din 13.11.2008 

privind  transparența  în  procesul  decizional; examenînd demersul pentru SRL ,,Întreprinderea de 

Instruire și Producție din Orhei” nr.02/1-21-478  din 18.11 a.2022, examenînd nota informativă 

prezentată,  

 

                                    CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE : 

 

1. Se scutesc de plata taxei pentru amenajarea teritoriului în sumă de 4 400 lei și taxa pentru 

unitatea comercială în sumă de  4500 lei pentru anul 2023 pentru SRL,,Întreprinderea de 

Instruire și Producție din Orhei”. 

2. Acoperirea financiară pentru executarea prevederilor prezentei decizii se determină din 

contul bugetului local pentru anul 2023. 

3. Prezenta decizie se comunică SRL ,,Întreprinderea de Instruire și Producție din Orhei″ str. 

A. Lăpușneanu, 20, intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor 

locale, se aduce la cunoștința Serviciul Fiscal de Stat (DDF Orhei) pentru evidența și control 

și poate fi atacată în judecătoria Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 zile în 

condițiile Codului Administrativ al Republicii Moldova. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii, revine Primarului municipiului Orhei 

D-nul   Pavel VEREJANU 

 

 

Primarul                                                                                            Pavel        VEREJANU 

Viceprimarul                                                                                    Valerian    CRISTEA 

Viceprimarul                                                                                    Cristina     COJOCARI 

Contabil-șef     interimar                                                                  Daniela     CRIVIȚCHI 

Secretarul  al Consiliului Municipal                                                 Grigore     MÎRA 

Autor  ( specialist principal)                                                             Elena        CIREȘ 

 

 

 

Coordonat specialist principal mun. Orhei                                      Alina         Trusovschi 

 



 

 

                                          NOTĂ  INFORMATIVĂ 

 La Decizia Consiliului municipal Orhei 

 Cu privire la acordarea facilității prin scutirea taxei pentru amenajarea 

teritoriului  și  unitatea comercială pentru anul 2023  nr.___ din______ 

         

        Primar al municipiului Orhei                               Pavel  VEREJANU 
Ex.Autor:     Elena    CIREȘ 

Specialist principal 

 

 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

Specialist principal   în cadrul  Primăriei municipiului Orhei,  Elena CIREȘ 

  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

 Proiectul de decizie ,,Cu privire la scutirea taxei pentru amenajarea teritoriului și unității de 

comerț” are la bază art.296 al Codului Fiscal al Republicii Moldova Titlul VII ,,Taxele locale” unde 

autoritatea administrației publice locale poate acorda scutiri la taxe locale, concomitent  cu 

aprobarea sau modificarea corespunzătoare în bugetul local și analizei efectuate a demersului 

înaintat de Întreprinderea de Instruire și Producție SRL. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru  proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 În conformitate cu Titlul VII,,Taxele locale” al Codului Fiscal al Republicii Moldova art.296 

,,Scutirea de taxe locale și înlesnirile acordate de autoritatea administrației publice locale” cu 

modificările ulterioare, art.10; 118-126 al Codului Administrativ, art.14(2) lit.a) al Legii privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Se propune spre aprobare  proiectul de decizie Cu privire la scutirea taxei pentru amenajarea 

teritoriului în sumă de 4400 lei și unitatea comercială 4500 lei pentru anul 2023    pentru SRL 

Întreprinderea de Instruire și Producție din Orhei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Scutirea de taxa pentru amenajarea teritoriului și unității de comerț. Proiectul deciziei ,,Cu privire 

scutirea taxei pentru amenajarea teritoriului și unității de comerț ” pentru anul 2023           

 

 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

Nu este cazul 

8. Constatările expertizei anticorupție         

  Careva factori de riscuri nu au fost depistate 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea normelor legislative. 

11. Constatările altor expertize  

Nu este cazul 

  


