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DECIZIE пr.7ll
din 17.12.202|

Cu рriчirе la арrоЬаrеа, stabilirea qi рчпеrеа in aplicare
а impozitului ре Ьuпurilе imobiliare, impozitului fчпсiаr qi taxelor locale

репtru апul2022 ре teritoriul municipiului Ungheni

in conformitate cu Titlul VI din Codul Fiscal nr. 1163 -XIII din 24.04.|997, Legea

pentru рuпеrеа in арliсаrе а Titlului VI din Codul Fiscal пr. 1056-ХV din 16.06.2000, cu

modificёrile 9i completёrile ulterioare, Titlul VII ,,Taxele localeo' din Codul fiscal, Legea

privind administra{ia publicё localб пr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanlele

publice пr.397-ХV din 16.10.2003, Legea finan{elor publice qi responsabilitёfii bugetar fiscale

пr. 1 81 din 25.07.2014, Legea пr. 2З5-ХVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de Ьаzй de

reglementare а activitatii de intreprinzйtor, Legea privind reglementarea prin autorizare а

activitё{ii de intreprinzёtor пr. 160 din 22.07,2011, Legea cu privire la publicitate пr. |227-

КII din 27.06.97, Legea cu рriчirе la comer{ul interior nr.23l din 23.09.2010, Ноtёrirеа

Guvernului cu privire la desй9urarea comer|ului cu аmйпuпtul пr. 931 din 08.12.2011,

Ноtйrirеа Guчеrпului пr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la рrеstаrеа serviciilor de alimentatie

public6, Ноtбrirеа Guvernului пr. 643 din 27.05.2003 cu privire la арrоЬаrеа Nоrmеlоr

metodologice qi criteriilor de clasificare а structurilor de рrimirе turisticй cu func{iuni de cazare

qi de servire а mesei, Ноtйrirеа Guчеrпului cu privire la раrсйrilе auto cu platй ре teritoriul

Republicii Moldova пr. 672 din 19.06.1998, Ноtёrirеа Guчеrпului cu privire la арrоЬаrеа

Regulamentului transporturilor auto de сйlёtоri 9i bagaje nr. 854 din 28.07.2006 9i in scopul

asigurlrii рйrlii de venituri а bugetului municipiului Ungheni, Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se stabilesc cotele impozitului ре bunurile imobiliare 9i impozitului funciar pentu anul

2022 ре teritoriul municipiului Ungheni, сопfоrm anexei пr. l la prezenta decizie.

2. Se stabilesc urmйtоаrеlе taxe locale pentu antl| 2022 ре teritoriul municipiului
Ungheni:

а)

ь)
с)

d)

е)

0
g)

taxa pentru amenaj area teritoriului;
taxa de organizare а licitaliilor qi loteriilor ре teritoriul municipiului;
taxa de аmрlаsаrе а publicitйlii;
taxa de aplicare а simbolicii locale;

taxa pentru unitalile comerciale qi/sau de prestйri servicii
taxa de pia{й;

taxa pentru cazare;



h)

i)

j)

k)

taxa репtru prestarea serviciilor de transport auto de cilйtori ре teritoriul municipiului;

taxa pentru parcare;

taxa pentru salubrizare;

taxa pentru dispozitivele publicitare.

Iulia PANCU

secretarul
coпsiliului М, Tudor GAVRILIUC

2.1. Se stabilesc cotele сопсrеtе ale taxelor locale ре teritoriul municipiului Ungheni,
сопfоrm апехеlоr пr. 2 9i 3 la рrеzепtа decizie.

3. Se pune in sarcina dnei Jйranu Viorica, specialist principal, s5 aducб la cunoqtin{й
Direc{iei Deservire Fiscalй Ungheni prevederile prezentei decizii, pentru eviden{й.

4. Prezenta decizie iпtrй in vigoare incepind сч data de 0l .0I.2022.

5. Controlul аsuрrа executйrii prezentei decizii se atribuie primarului municipiului
Ungheni, dlui Alexandru АmЬrоs.
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