
 

 

                            Decizie                   Nr.______ 
din „___”__________2019 

 

Cu privire la aprobarea şi punerea  

în aplicare a taxelor locale pentru 

anul 2020. 
 

         În conformitate cu Titlul VII ,,Taxele locale ” din Codul fiscal,Legea privind administraţia  

publică  locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanţele publice nr. 397-XV 

din 16.10.2003, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscal nr.181 din 25.07.2014,  

Legea nr.235- XVI  din 20.06.2006 cu  privire la principiile de bază de reglementare a activităţii 

de îtrprinzător nr.160 din 22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997, 

Legea cu privire  la comerţul interior nr.231  din 23.09.2010,  Hotărîrea  Guvernului  cu  privire 

la desfăşurarea comereţului cu amănuntul nr.931 din 08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr.1209 

din  08.11.2007 cu privire  la prestarea serviciilor de alimentaţie publică , Hotărîrea Guvernului 

nr.643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea normelor  metodologice şi criteriilor de clasare a  

structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare  şi de servire a mesei,Hotărîrea Guvernului 

 cu  privire la parcările  auto cu plată  pe teritoriul Republicii  Moldova  nr. 672 din  19.06.1998, 

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transportatorilor auto de călători 

şi  bagaje nr.854 din 28.07.2006 

                                             Consiliul DECIDE 

          1. Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal,cu excepţia taxei  pentru 

                unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii precum şi taxa  pentru prestarea servici- 

                ilor de transport auto de călători  pe teritoriul  s.Coloniţa  şi cotele  acestora, conform 

                anexei nr.1; 

            2. Se stabileşte taxa  pentru unităţile  comerciale  şi/sau prestări servicii şi cotele  acesteia, 

                conform anexei nr.2. 

3. Subiecţii impunerii, baza  impozabilă a obiectelor  impunerii, modul de calculare,terme- 

nele de   achitare şi  de prezentarea  dării de seamă  la taxele  locale stabilite,  conform  

Titlului VII al Codului fiscal. 

4. Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmează a fi adusă la cunoştinţă 

contribuabililor şi  prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale  din cadrul  Servici- 

ului Fiscal de Stat. 

5. Primarul D-na Zaporojan Angela va asigura controlul executării  prevederilor prezentei 

                    decizii 

            

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ 

          SECRETAR 

                                                                                     

                                                                                                                    

Consiliul local 

Coloniţa 

 

 

 

                                   Proect 



                                                                                                                Anexa nr.1  

                                                                                                                                                        la decizia Consiliului 

                                                                                                                                                        Nr.____din_________ 

 

            Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare penrtu anul 2020 

              pe teritoriul s. Coloniţa 

Nr 

d/o 

Denumirea taxelor 

 

Cota taxei 

de baza 

 

(În 

lei/%pentru 

anul 

calendaristic  

Coeficient 

pentru lo- 

cul amplas. 

(doar in caz. 

taxei de piată 

şi dispozitive 

publicitare) 

 

Coeficient 

pentru ti- 

pul pietii 

(doar în 

caz. 

taxei de  

piaţă) 

Înlesnirile fis- 

cale ,conform 

art.296 din 

Codul fiscal, 

suplimentar celor 

stabilite 

prin art.295 

 

1 Taxa pentru amenajarea 

teritoriului 

100 lei anual 

pentru fiecare 

salariat 

     X    X Se scutesc de  

plată Gospodă- 

riile Ţărăneşti 

 

2 Taxa de organizare a lici- 

taţiilor şi loteriilor pe te- 

ritoriul unităţii adm.terit. 

     X    X    X  

3 Taxa de plasare(amplasare 

a publicităţii (reclamei) 

5 % din ve- 

nitul  

obţinut 

     X    X   X  

4 Taxa de aplicare a simbo- 

licii locale 

      X     X    X  

5  Taxa pentru salubrizare      X  X  

 

 

6 Taxa pentru cazare 5% din 

venit 

     X    X    X  

7 Taxa pentru dispozitive 

publicitare 

500 lei m.p.     X    X  

8 

 

Secretar al consiliului                                              C.Oleacu 

 

 

 



                                                                                                                      Anexa nr.2 

                                                                                                                                              la decizia consiliului 

                                                                                                                                               nr______din_________ 

 

L I S T A  

taxelor pentru unităţile comerciale şi/ sau de prestări servicii  

 

Nr.d/o Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări 

servicii de deservire socială  

Taxa   (lei/an) 

1.  Magazine, depozite, farmacii,pavilioane , 

hale,expoziţii cu vînzări cu suprafaţa 

comercială: 

      -     pînă  la 50 m.p. 

- de la 50,1 m.p. pînă la 100m.p. 

- de la 100,1 m.p. pînă la 200 m.p.  

- de la 200,1 m.p. pînă la 300 m.p. 

- de la 300,1 m.p. şi mai mult 

 

 

 

1800 

2000 

2200 

2400 

3000 

2.  Secţii comerciale: 

- pînă  la 5 m.p.  

- de la 5,1 m.p. pînă la 10 m.p. 

- de la 10,1 m.p. pînă la 20 m.p. 

- de la 20,1 m.p. şi mai mult. 

 

900 

1080 

1300 

1800 

3.  Tarabe, servicii  Xerox 

- WC- uri  mobile  

- tarabe   pentru  deţinătorii de patente  

 

630 

600 

 

4.  Tonete , remorci,automobile şi alte unităţi de 

comerţ ambulante  

3000 

5.  Gherete care comercializează 

- produse alimentare(fără băututi alcoolice 

      şi/sau articole din tutun)  

- mărfuri industriale  şi uz casnic  

- produse din alimentaţia publică  

- pentru comercializarea florilor  

- produse alimentare cu băuturi alcoolice 

şi/sau articole din tutun 

- prestări servicii  

 

 

1500 

1800 

2000 

1800 

 

3600 

900 

6.  Restaurante  

Cafenele pentru ceremonii 

5400 

7.  Cafenele  

-    pînă la 50 locuri  

- mai mult de 51 de locuri  

 

2700 

3400 

8.  Bar  disco , video 3000 

9.  Cafenele de vară 

- pînă la 20 de locuri  

- de la 21 pînă la 50 locuri  

- mai mult de 51 de locuri  

 

 

1800 

2400 

2700 

10.  Bar-terase cu capacitatea  

- pînă la 50 locuri  

- mai mult de 51 locuri  

 

 2400 

3000 

11.  Aparate electronice (pentru un aparat) 900 

 

12.  Săli de biliard,antrenament cu utilaj , sport  1200 



 

13 Staţie de alimentare cu combustibil  5400 pentru coloana de 

distribuţie 

14 Frizerii  200/ locul de muncă 

 

15 Salon cosmetic 300 /locul de muncă  

 

16 Cabinet cosmetic  900 

 

17 Centre de agrement şi reabilitare  3000 

 

18 Saune 2700 

 

19 Baie obştească  Pe gratis 

 

20 Bazine de înot  3000 

 

21 Ateliere pentru prestarea serviciilor  de 

confecţionare  şi  reparaţie a articolelor din 

metal,lemn,piatră  

3000 

 

 

22 Unităţi pentru prestarea de servicii şi reparaţie  1080 

 

23 Servicii de instalare 

- utilaj , articole de tîmplărie etc 

- pentru instituţiile din subordinea primăriei  

 

900 

Pe gratis 

24 Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare  

balansare şi reparaţie a autovehicolelor 

2000 

25 Servicii biliard  în cadrul  întreprinderilor de 

alimentaţie  publică  

1200 

26 Comerţ ambulant al produselor agricole  50 lei pentru o zi  

 

 

 

 

 SECRETAR AL CONSILIULUI                        C.Oleacu 

                                                                          

 


