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DECIZIE  

 Nr.06                                                                                                                        din  

Cu privire la aplicarea și punerea 

în aplicare a taxelor locale pentru 

anul 2019 . 
  În conformitate cu Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind administrația publică locală 

nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor 

publice și responsabilității 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 întreprinzător,Legea privind reglementarea prin autorizarea 

activităţii de întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011,Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII  din  27.06.97, 

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

comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007cu privire la 

prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărîrea Guvernului nr. 643  din  27.05.2003 cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de 

servire a mesei, Hotărîrea Guvernului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova nr. 

672  din  19.06.98, Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi 

bagaje nr. 854 din 28.07.2006, avizul comisiei de specialitate comisiei de specialitate Buget, Economie și 

Finanțe,Consiliul  comunal  

DECIDE: 

1.Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, cu excepţia taxei pentru unităţile comercale şi/sau 

de prestări servicii precum şi taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, 

oraşelorşi satelor (comunelor) şi cotele acestora,  (conform anexei nr.1); 

2.Se stabileşte taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări serviciişi cotele acesteia, conform (anexei nr.2); 

3.Se stabileşte taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor  şi 

satelor ( comunelor) şi cotele acesteia, conform (anexei nr.3); 

4.Subiecţii impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau  de prestări servicii aprobate în teritoriul primăriei 

com. Paşcani,  care  vor înregistra subdiviziunile pe parcursul an. 2019, se va stabili  taxa pentru unităţile comerciale 

şi /sau  de prestări servicii anuală în mărime de 4 mii lei (cu achitarea taxei respective - pentru perioada de 

activitate). 

5.Se stabileşte programul de activitate pentru unităţile de comerţ din teritoriul primăriei com. Paşcani între orele 6.
00 

-22.
00 .

 

6.Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmeazăa fi adusă la cunoştinţă contribuabililor şi 

prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. 

7.Comisia pentru „Buget, Economie şi Finanţe”, va ţine la control îndeplinirea prevederilor prezentei decizii.   

8.Primarul .va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii. 

mailto:primpascani@gmail.com


Preşedinte al şedinţei   .      Secretar al Consiliului local                                                Răileanu Rodica 

 

 

Anexă Nr. 1 

la decizia consiliului nr. ____ din ________2018 

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2019 

pe teritoriul comunei Pașcani.. 

Nr 

d/o 

Denumirea taxelor Cota taxei de bază 

 

(în lei/,%  pentru anul 

calendaristic) 

Înlesnirile fiscale 

conform art.296 din 

Codul fiscal, 

(suplimentar celor 

stabilite prin art. 

295,CF) 

1. Taxa pentru amenajarea teritoriului 150 Fondatorii gospodăriilor 

ţărăneşti (de fermier)și 

membrii lorlor care nu 

desfășoară  activitate.    

2 
Taxa pentru parcare 

 4,5 pentru fiecare metru 

patrat 

X 

3 
Taxa pentru dispozitivele publicitare 

680 pentru fiecare metru 

patrat 

X 

4 Taxa pentru cazare 3% X 

    

 

Secretarul Consiliului local,  Răileanu Rodica 

 

Anexă Nr. 2 

la decizia consiliului nr.       din                   2018 

 

Magazine,care comercializează oricare din următoarele produse: produse alimentare, mărfuri de 

uz casnic, mărfuri industriale,  mărfuri de construcție, produse cosmetice, băuturi, tutun 

 

Cotele taxei  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 

Nr 

d/o 

Tipul obiectului de comerț și/sau obiectului de prestări servicii Cota taxei de bază pentru 

unitatea de comerţ/de 

prestări servicii  

(în lei  pentru anul 

calenda 

ristic) 

1 Comerț ambulant 3 000 

2 Gherete pentru comercializarea semințelor agricole 6000 



Note: 

1.Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se aplică: 

- În cazul unităţilor de comerţ cu amănuntul, în funcţie de: tipul obiectelor;suprafaţa 

comercială şi/sau pentru o unitate de comerţ; locul amplasării unităţii de comerţ;tipul sau 

categoria mărfurilor realizate; programul de activitate; 

- În cazul unităţilorde comerţ cu ridicata, în funcţie de: suprafaţa totală a încăperii pentru 

depozitarea; locul amplasării unităţii de comerţ; tipul sau categoria mărfurilor realizate;  

programul de activitate; 

- În cazul unităților de alimentație publică, în funcţie de: tipul obiectelor; numărul de 

locuri/suprafaţa comercială/pentru o unitate; locul amplasării;  programul de activitate; 

- În cazul unitățilorde prestări servicii, în funcţie de:tipul obiectelor;suprafaţa totală şi/sau 

pentru o unitate de prestări servicii; locul amplasării unităţii; tipul serviciilor prestate;  

programul de activitate; 

 

Președinte  al ședinței 

Secretarul Consiliului local                                                            Răileanu Rodica 

 

 

 

 

3 Gherete pentru comercializarea legumelor, fructelor, flori, plante, 

semințeși îngrășăminte 

4000 

4. Magazin alimentar Mini-Marchet                                              8000 

5. Magazin specializat (produse din carne, salamuri)           6000 

6. Magazin alimentar             3000 

7. Magazin-bar 3000 

8. Magazin (P) 3000 

9. Magazin și bar 3000 

10. Magazin specializat în dulciuri                                              4000 

11. Bar           4000 

12. Unitate de alimentație publică             3000 

13. Cultivarea și comercializarea ciupercilor 5 000 

14. Băi, saune 2000 

15. Restaurante, săli pentru petrecerea ceremoniilor                                              17000 

16. Comercializarea  și fabricarea produselor zaharoase de cofetărie 6000 

17. Fabricarea și comercializarea medicamentelor             25000 

18. Comerțul medicamentelor prin intermediuldepozitului 6000 

19. Producerea și comercializarea obiectelor din beton, ciment și ipsos 4500 


