
          Republica Moldova                                                             Республика Молдова    
  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI         СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ
           pia a Independenţei, 1ța Independenţei, 1                  площадь Индепенденцей, 1
           MD-3100, m. Bălţi,     МD-3100, м. Бэлць,D-3100, м. Бэлць,
           Republica Moldova     Республика МD-3100, м. Бэлць,олдова
      
  __________________Nr._______________________                                                                        

 La Nr. ____________de la_______________________                                                      

Proiect

SRL „DATARIO”
Str. Alexandru cel Bun, 55c,

Mun. Chi inăușinău

În temeiul art. 14 alin. (1), (2), (3),  din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, art. 17  din Legea RM nr. 181 din 25.07.2014 privind finan eleța Independenţei, 1
publice  i  responsabilită ile  bugetar-fiscale,  șinău ța Independenţei, 1 adresarea  Dvs  nr.  169  din  07  aprilie  2021,
înregistrată în primăria mun. Băl i cu nr. 03-11/2551 din 13.04.2021, cu privire la scutirea  deța Independenţei, 1
la  plata  taxei  pentru unită ile  comerciale  i/sau de prestări  servicii,  sau diminuarea  taxelorța Independenţei, 1 șinău
pentru genurile de activitate CAEM 47.30  i 47.11 pe perioada stării de urgen ă 01 aprilie-30șinău ța Independenţei, 1
mai 2021 a fost examinată la edin a a V extraordinară a Consiliului municipal Băl i  din_____.șinău ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1

În aceasta ordine de idei, vă aducem la cuno tin ă că, amploarea extinderii  pandemiei așinău ța Independenţei, 1
avut un impact negativ i asupra veniturilor bugetului municipal Băl i. șinău ța Independenţei, 1

Mai mult ca atât, conform legisla iei în vigoare pe parcursul anului bugetar în curs nuța Independenţei, 1
pot  fi  puse  în  aplicare  decizii,  care  conduc  la  reducerea  veniturilor  şi/sau  majorarea
cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget.

Ca  urmare,  este  de  men ionat  că  situa ia  actuală  dificilă  a  bugetului  municipal  lața Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
capitolul  „acoperire  financiară  a  măsurilor  neprevăzute  la  buget”  nu  permite  de  acordat
agen ilor economici scutiri la impozite i taxele locale din bugetul municipal.ța Independenţei, 1 șinău

În cazul când, pe parcursul anului  se vor aproba unele ac iuni de sus inere a agen ilorța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
economici de către autorită ile centrale sau locale, ve i fi informa i despre implementarea lor,ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
conform cerin elor legale.ța Independenţei, 1

Preşedintele şedinţei a V
extraordinară a Consiliului mun. Bălţi

Ex. Seful DGFE
dna Vera Rusu
tel. 0231-2-00-34
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