REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
CONSILIUL COMUNEI STĂUCENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
MECTHЫЙ СОВЕТ СТЭУЧЕНЬ

DECIZIE
Din _________________2020

Proiect

Nr.____________

Cu privire la aprobarea
și punerea în aplicare, a cotelor pentru taxele locale
pe teritoriul com. Stăuceni, pentru anul 2021
În scopul punerii în aplicare a prevederilor Titlului VII ”Taxe locale” din
Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările
și completările ulterioare, în conformitate cu art.24, art.25, art.47, art.55 din Legea
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,
conform art.20 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 ”Privind finanțele
publice locale”, în baza art.14 alin.(2) lit.a) şi art.19 alin.(4) din Legea nr. 436 din
28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul comunal Stăuceni
DECIDE:
1. Se aprobă cotele taxelor locale pentru anul 2021, stabilite pe teritoriul
com. Stăuceni, conform Anexei nr.1.
2. Se aprobă cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii
aplicate pe teritoriul com. Stăuceni pentru anul 2021, conform Anexei nr.2.
3. Prezenta Decizie se aduce la cunoștință publică prin plasarea pe pagina
oficială a Primăriei www.stauceni.md și prezentată în termen de 10 zile după data
adoptării, subdiviziunii structurale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
4. Comisia pentru buget, economie şi reforme (Preşedinte dl Iulian
Mocanu) va asigura controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii.
Președintele şedinţei
CONTRASEMNAT:

Secretar interimar al
Consiliului local Stăuceni

Mariana Vlaico

Anexa nr.1
la decizia Consiliului com. Stăuceni
nr.
din
2020

Cotele taxelor locale
stabilite în com. Stăuceni, pentru anul 2021
Nr.
d/o

Denumirea taxei

Obiectului impunerii și baza impozabilă

Cota taxei

1

2

3

1.

Taxa
pentru
teritoriului

amenajarea

numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor
şi, suplimentar:
– în cazul întreprinderilor individuale şi
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul
întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate
profesională în sectorul justiţiei – numărul de
persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea
activităţii profesionale în sectorul justiţiei

120,00 lei anual pentru
fiecare salariat și/sau
fondator al întreprinderii, în
cazul în care acesta
activează în întreprinderea
fondată, însă nu este inclus
în efectivul trimestrial de
salariați

2.

Taxa de organizare a licitaţiilor
şi loteriilor pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale

venitul din vânzarea bunurilor declarate la
licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1%

3.

Taxa de plasare (amplasare) a
publicităţii (reclamei)

venitul din vânzarea serviciilor de plasare şi/sau
difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul
serviciilor cinematografice, video, prin reţelele
telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de
transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV,
internetului,
radioului,
presei
periodice,
tipăriturilor)

5%

4.

Taxa de aplicare a simbolicii
locale

venitul din vânzarea produselor fabricate cărora li
se aplică simbolica locală

0,1%

5.

Taxa pentru cazare

venitul din vânzarea serviciilor de cazare prestate
de structurile cu funcţii de cazare

5%

6.

Taxa pentru prestarea serviciilor
de transport auto de călători pe
teritoriul municipiilor, oraşelor
şi satelor (comunelor)

numărul unităților de transport

3 600,00 lei anual pentru
fiecare unitate de transport,
în funcţie de numărul de
locuri;
Gratuit, pentru fiecare
unitate de transport
ecomobil

7.

Taxa pentru parcare

parcarea

8.

Taxa pentru salubrizare

numărul de persoane fizice înscrise la adresa
declarată ca domiciliu

5,00 lei lunar, pentru fiecare
domiciliat înscris la adresa
respectivă (cu excepția
pensionarilor și invalizilor)

9.

Taxa
pentru
publicitare

suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar
pe care se amplasează publicitatea exterioară

600,00 lei anual pentru
fiecare metru pătrat

dispozitivele

Secretar interimar al
Consiliului local Stăuceni

12 lei pentru fiecare metru
pătrat

Mariana Vlaico

Anexa nr.2
la decizia Consiliului com. Stăuceni
nr.
din
2020

Cotele taxei pentru unitățile comerciale
și/sau prestări servicii, stabilite în com. Stăuceni, pentru anul 2021
Nr
d.o.
1.

Tipul obiectului de comerț și/sau obiectului de prestări servicii

Taxa anuală, pentru
anul 2020

Cantine şi bufete:
- ce deservesc inst. de înv. preuniv., curative, populaţia la locul de muncă

1.000,00

- de tip deschis

3.000,00

2.

Catering

4.000,00

3.

Sală de degustație

15.000,00

4.

Unități de comerț ambulant:

5.

6.

7.

- tarabe, servicii xerox, WC-uri mobile
- tonete, remorci, automate, frigidere, cisterne, automat comercial, automagazin
- tarabe şi gherete din pieţe, pentru deţinătorii de patentă

1.000,00
1.500,00
gratuit

Gherete care comercializează:
- produse alimentare

3.200,00

- mărfuri nealimentare

3.500,00

- produse din alimentația publică

4.500,00

- flori

3.500,00

- băuturi alcoolice şi articole din tutun

6.500,00

- băuturi alcoolice sau articole din tutun

8.500,00

- prestarea serviciilor

2 600,00

- produse de cofetărie/patiserie

3.500,00

Cafenele:
- până la 20 locuri

5.000,00

- de la 21 până la 50 locuri

8.000,00

- de la 50 până la 100 locuri

10.000,00

- de la 100 locuri

14.000,00

- pentru copii (fără prod. alcool. şi art. tutun)

4.500,00

Terasă de vară cu capacitatea:
- până la 20 de locuri

3.000,00

- de la 21 la 50 de locuri

4.000,00

- mai mult de 51 locuri

6.000,00

8.

Bodegă

10.000,00

9.

Restaurante:

10.

11.
12.

- până la 50 de locuri

7.600,00

- de la 51 la 100 de locuri

12.000,00

- mai mult de 101 locuri

16.000,00

- sală de festivităţi, de ceremonii

18.000,00

Baruri:
- până la 30 locuri

5.000,00

- de la 31 la 50 de locuri

6.000,00

- mai mult de 51 locuri

7.000,00

- disco (video), baruri de noapte

12.000,00

Terase de vară, amplasate pe terenul APL, fără relații funciare (lei, pentru 1 m²)
Hotel

200,00
3.500,00

13.

Camping-uri și alte posibilități de cazare

14.

Secţii comerciale*

15.

2.500,00

- până la 5 m²

1.500,00

- de la 5,1 m² până la 10 m²

1.800,00

- de la 10,1 m² până la 20 m²

2.300,00

- de la 20,1 m² până la 30 m²

3.000,00

- mai mult de 30 m²

5.000,00

* care comercializează articole din tutun se aplică coeficient 1,5
Magazine, supermagazine cu suprafaţa comercială:
- până la 50 m²

3.600,00

- de la 50,1 m² până la 100 m²

5.500,00

- de la 100,1 m² până la 200 m²
- de la 200,1 m² până la 300 m²

6.000,00

- de la 300,1 m² până la 400 m²

10.000,00

- de la 400,1 m² până la 500 m²

12.000,00

- de la 500,1 m² până la 700 m²

20.000,00

- mai mare de 700,1 m²
Pavilion, salon, expoziții de vânzare a mobilei:

50.000,00

- până la 100 m²

10.000,00

- de la 100,1 m² până la 300 m²

20.000,00

- de la 300,1 m² până la 500 m²

30.000,00

- de la 500,1 m² și mai mult
Pavilioane, hale, expoziţii cu vânzări cu suprafaţa comercială:
- de la 12 m² până la 20 m²
- de la 20,1 m² până la 30 m²
- de la 30,1 m² până la 50 m²
- de la 50,1 m² până la 100 m²
- de la 100,1 m² până la 300 m²
- de la 300,1 m² până la 500 m²
- de la 500,1 m² și mai mult
Depozit

50.000,00

- până la 100 m²
- de la 100,1 m² până la 200 m²
- de la 200,1 m² și mai mult

7.000,00
15.000,00
20.000,00

19.

Farmacii

5.000,00

20.

Farmacii veterinare

2.000,00

21.

Librării

22.

Centre comerciale, case de comerț, magazine universale cu suprafața comercială:

16.

17.

18.

8.000,00

3.500,00
4.200,00
5.500,00
10.000,00
20.000,00
35.000,00
50.000,00

gratuit

- până la 500 m²

10.000,00

- de la 500,1 m² până la 1000 m²

60.000,00

- de la 1000,1 m² și mai mare

80.000,00

23.

Magazin on-line

3.000,00

24.

Staţie de alimentare:

25.

- cu combustibil, geze (p/u o coloană de distribuţie)

30.000,00

- AdBlue

10.000,00

- electrică
Centru de agrement şi reabilitare, complex sportiv

gratuit

- până la 300 m²

4.500,00

- de la 300,1 m² la 600m²

15.000,00

- de la 600,1 m² și mai mult

50.000,00

26.

Centru de agrement pentru copii

27.

Frizerii (pentru un loc de muncă)

28.

Saloane de frumusețe (pentru un loc de muncă)

29.

Cabinete cosmetice, solar, vizaj, masaj (pentru un loc de muncă)

30.

Salon SPA

5.000,00

31.

Saună
Băi
Bazine de înot, piscine
Atelier pentru prestarea serviciilor de confecţionare şi reparaţie:

5.000,00

- până la 300.0 m²
- de la 300.0 m² până la 400.0 m²
- de la 400.0 m² până la 800.0 m²
- de la 800.0 m² şi mai mult
Atelier (studio, foto, video) și difuzare/retransmiterea programelor audiovizuale
Unități pentru prestarea serviciilor de închiriere:
- vestimentație

3.000,00
3.500,00
6.500,00
8.000,00
2.300,00

32.
33.
34.

35.
36.

- alte obiecte și accesorii
- autoturisme și alte mijloace de transport
37.

Servicii de instalare (utilaj, articole de tâmplărie şi altele)

38.

Spălătorii auto

39.
40.

41.

1.675,00
3.000,00

2.500,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00

- până la 20.0 m²
- de la 20.1 m² până la 30.0 m²

3.500,00

- de la 30.1 m² până la 60.0 m²

6.800,00

- de la 60.1 m² până la 90.0 m²

8.000,00

- de la 90.1 m² până la 120.0 m²

12.000,00

- de la 120.1 m² şi mai mult
Centre de asistență tehnică a automobilelor:
Staţii de asistenţă tehnică a automobilelor:

15.000,00

- până la 50.0 m²

5.500,00

- de la 50.1 m² până la 100.0 m²

7.000,00

- de la 100.1 m² până la 150.0 m²

9.000,00

- de la 150.1 m² până la 200.0 m²

11.000,00

- de la 200.1 m² până la 300.0 m²

13.000,00

- de la 300.1 m² şi mai mult
Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare şi balansare

15.000,00

43.

Unităţi de prestare a serviciilor de instalare a accesoriilor și echipamentelor (ex. pe
automobile)
Servicii funerare şi de confecţionare a coroanelor funebre

44.

Salon, pavilion, expoziții, de vânzare a automobilelor

42.

3.000,00
1500,00 (nu mai mult
de 5400,00)
1450,00 (nu mai mult
de 5400,00)
5.350,00

4.800,00

10.000,00

5.000,00
4.000,00
gratuit

- până la 600.0 m²

20.000,00

- de la 600.1 m² și mai mult
Parcare auto cu vânzarea automobilelor, pe teren:

30.000,00

45.

46.
47.

- până la 100.0 m²
- de la 100.1 m² până la 300.0 m²
- de la 300.1 m² până la 500.0 m²
- de la 500.1 m² şi mai mult
Unități de recepție a curățătoriilor chimice, spălătorii
Unitate pentru colectarea:

10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00

- sticlelor, maculaturii
- metale neferoase şi feroase

2.000,00
10.000,00

48.
49.

Unitate de comercializare a biletelor de loterie
Uzină de producere și comercializare a betonului

3.000,00
50.000,00

50.

Unitate de comercializare a berii

51.
52.

Unitate de punere a pariurilor și mizelor
Agenții de turism

5.000,00
20.000,00
5.000,00

53.

Agenții imobiliare

8.000,00

54.

10.000,00

55.

Case de schimb valutar
Unități de prestare servicii de secretariat și traduceri

56.

Unități de prestare a serviciilor de curățenie

6.000,00

57.

Unități de comercializare a biletelor avia
Aparate electronice de joc pentru copii (pentru un aparat)
Aparate electronice de joc de noroc (pentru un aparat)

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

3.000,00
4.000,00
15.000,00
200.000,00
400.000,00

Cazinou (pentru o masă/aparat de joc de noroc)

5.000,00

Cabinet servicii stomatologice
Servicii medicale private tip ambulator (cabinet)

1.500,00

Servicii medicale private tip staţionar, fără prestarea serviciilor chirurgicale (pentru
un pat)
Servicii medicale private tip staţionar, cu prestarea serviciilor chirurgicale (pentru
un pat)
Intermediari în comerț
Unitate de prestare a serviciilor de pază
Unitate (depozit) de colectare și dezmembrare a automobilelor pentru
comercializarea pieselor
Case de amanet

Secretar interimar al
Consiliului local Stăuceni

1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00

Mariana Vlaico

