
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2020 
Proiect 

 

 

Cu privire la scutirea 

de la plata a taxei de piață  

 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 53 alin. (6), (7), art. 55 din Legea RM nr. 181 din 25.07.2014 

privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, art. 21 din Legea nr. 397-XV din 

16.10.2003 privind finanțele publice locale, Codul Fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24.04.1997, 

Legea nr. 212-XV din 24.06.2004 „Privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război”, 

deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Comisiei  naţionale 

extraordinare de sănătate  publică și cele municipale, - 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.  Se scuteşte de la plata taxei de piață în perioada 16.03.2020 - 31.05.2020 agenții economici – 

administratori ai pieței, care au sistat activitatea  sa în conformitate cu deciziile Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Comisiei  naţionale extraordinare de 

sănătate  publică și cele municipale în perioada susmenționată. 

2. Secretarul  Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc  să expedieze decizia în cauză în 

adresa Serviciului Fiscal de Stat. 

3.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru activitaţi economico-financiare.  

 

 

Preşedintele şedinţei a VI 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gov.md/sites/default/files/extras_dispozitia_nr.4.pdf
https://gov.md/sites/default/files/extras_dispozitia_nr.4.pdf
https://gov.md/sites/default/files/extras_dispozitia_nr.4.pdf


  

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

la proiectul Deciziei Consiliului municipal   

Cu privire la scutirea de la plata a taxei de piață  

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

 Proiectul de decizie a fost elaborat de către Direcţia Generală Financiar-Economică. 

 

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

Adresările agenților economici – admimistratori ai pieței, care şi-au sistat total sau parţial 

activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică 

şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, Comisiei  

naţionale extraordinare de sănătate  publică și cele municipale. 

 

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Proiectul de decizie introduce modificări în bugetul municipal aprobat conform legislaţiei 

învigoare: Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea 

RM nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legea RM 

privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea bugetului de stat pentru 

anul 2020 nr.172/2019 şi luînd în consideraţie modificările şi completările ulterioare, 

Codului Fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24.04.1997 Titlul VII. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară  

Conform art. 296 a Codului Fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24.04.1997 întru   susținerea 

activității economice  se propune scutirea  de la plata taxei de piață în perioada 16.03.2020 - 

31.05.2020 a agenților economici – administratori ai pieței, care şi-au sistat total sau parţial 

activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică 

şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, Comisiei  

naţionale extraordinare de sănătate  publică și cele municipale. Respectiv se micșorează partea 

de venituri și partea de cheltuieli a bugetului municipal. 

 

6. Modul de încorporare a actului normativ în vigoare  

 Proiectul de decizie nu introduce modificări în legislaţia în vigoare de bază 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

 Proiectul de decizie nu necesită o coordonare și o dezbatere publică, deoarece reducerea 

planului aprobat la taxa de piață se propune de efectuat în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

Şef  DGFE                                                                                                 Vera  RUSU 

 

 

 

 







 
 

 


