REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAU§ENI
CONSILIUL ORA§IENESC CAU§ENI
DECIZIE nr. 7/4
din 11 iunie 2019

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului
ora§enesc Cau§eni nr.l 1/1 din 05.12.2018 ,,Cu
privire la aprobarea bugetului ora§ului Cau§eni
pentru anul 2019”

in conformitate cu art. 13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale
Guvemului §i ale altor autoritap ale administrate! publice centrale §i locale nr.317XV din 18.07.2003,
art. 12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanpde publice locale nr.397XV din 16.10.2003,
art. 3 lit.a), art. 12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative
nr.435-XVI din 28.12.2006,
intemeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din
Legea privind administrapa publica locala nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul
ora§enesc Cau§eni DECIDE:

l.Se complecteaza Decizia Consiliului ora§enesc Cau§eni nr.l 1/1 din 05.12.2018
„Cu privire la aprobarea bugetului ora§ului Cau§eni pentru anul 2019 anexa nr.4
„3. Cotele taxelor pentru unitatile comerciale si/sau de prestari sery.iciP - dupa cum
urmeaza:

1.1.

Unitaple, care acorda deservirea mecanica, reparare;
mecanice; repararea echipamentului electric, intrepnerd

ararea

caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; pulverizarea vopselei §i
vopsitul; repararea parbrizelor §i a ferestrelor; protec|ia impotriva coroziunii;
instalarea par^ilor §i accesoriilor;

de asemenea intrepnerea §i reparapa

autovechiculelor la comanda cu suprafata: de pina la 20 m-3600, de la 20-80
m-7200, mai mult de 80 m-10000.
1.2.

Daca exista terasa, se stabileste plata suplimentara din calculul 100 lei pentru
1 m2 pe an, (cu aplicarea suplimentara a coeficientului teritorial de
amplasare).

1.3.

Pentru unitatile comerciale care repartizeaza pinea sociala taxa anuala pentru
amplasarea unitatilor comerciale se reduce cu 50 %.

2. Prezenta Decizie se comunica:
- Primarului interimaral ora§ului Cau§eni;
- Direc(iei Finance Cau§eni;
- Compartimentul contabilitate a Primariei or. Causeni;
- Oficiului Teritorial Cau§eni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Locuitorilor orasului Causeni prin intermediul mijloacelor de comunicare in
masa §i afi§are.
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