
РЕС П УБ Л И К А  М О Л Д О ВА  

Ф элеш тски й  Район 

К ом ун ал ьн ы й  совет Сэрата Веке

MD-5947 
Тел.(259)-64-336, (259)-б4-338

DECIZIE nr.8/7 
din 22.12.2021

Cu priv ire la ap robarea  şi punerea în  ap licare  a 

taxelo r locale pen tru  anul 2022

In 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-XY din 16.10.2003, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscal nr. 181 din 
25.07.2014, 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 alimen-taţie publică, Hotărîrea Guvemuluinr. 
643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodo-logice şi criteriilor de clasificarea 
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, Consiliul comunal Sărata Veche

DECIDE:

l.S e stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal şi cotele acestora, 

conform anexei nr.l;

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

3.Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunetii, modul de calcularea, termenele de 
achitarea 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 Direcţiei de 
Deservire Fiscală Făleşti.

REPU BLICA M O LD O VA  

Raionul Făleşti 

Consiliu l com unal Sărata Veche

MD-5947 
Tel.(259)-64-336, (2591-64-338



5.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina prim arului com unei Galiţ 

Maria.

Paladi Varvara

Caras Ghenadie



Anexa nr.l la decizia Consiliului comunal Sărata
Veche Nr.8/7 din 22.12.2021

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

pentru anul 2022 pe teritoriul primăriei comunei Sărata Veche

Nr.
d/
o

Denumirea
taxelor

Cota taxei 
de bază

(în lei/%, 
pentru anul 

calendaristic)

Coeficient 
pentru locul 
amplasării

(doar în cazul ta
xei de piaţaşi ta
xei pentru dispo
zitivele publici

tare)

Coeficient 
pentru tipul 

pieţei

(doar în cazul 
taxei de piaţa)

Coeficient pe
ntru regimul de 

activitate a 
pieţei

(doar în cazul 
taxei de piaţa)

înlesnirile fiscale 
conform art.296 
din Codul fiscal,

suplim entar celor 
stabilite prin art. 

295

1. Taxa pentru 
amenajarea 
teritoriului 50 lei X X X X

2. Taxa pentru 
dispozitivele 
publicitare 100 lei 

pe 1 m.p

X X X X

3.

Taxa pentru 
salubrizare

24 lei pentru 
persoane 
mature

12 lei pentru 
copii şi 

pensionari

X X X X

4

Taxa pentru 
organizarea a 

licitaţiilor şi 
loteriilor pe 

teritoriul UAT

0,25 % din 
venitul de 
vînzări ale 
bunurilor 

declarate la 
licitaţie sau 

valoarea 
biletelor de 

loterie 
emisie, cu 
excepţia 
loteriilor 

organizate 
prin 

intermediul 
sistemelor

X X X X



de
comunicaţii
electronice

5 Taxa pentru 
piaţă

1,5 
lei/m.p.

X X X X

Notă: în baza Titlului VII al Codului Fiscal.

- Subiecţii im punerii sînt: persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de 

întreprinzător;

- Baza im pozabilă a obiectului im punerii este: num ărul mediu scriptic trim estrial al 

salariaţilor, întreprinderile  individuale şi gospodăriile ţărăneşti (de ferm ier);

- se scutesc de plata tuturor taxelor locale -  autorităţile publice şi instituţiile finanţate 

de la bugetele de toate nivelurile; fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de ferm ier) care au atis 

vârsta de pensionare.

- term enele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seam ă fiscale de către subiecţii 

impunerii şi organele im punerii este: trim estrial, pînă la data de 25 a lunii urm ătoare 
trim estrului g e s t io n a u ^ ^ p s » ^ .



Anexa nr 2 la decizia Consiliului com unal

Sărata Veche N r.8/7 din 22.12.2021

Taxa p entru  unităţile com erciale şi/sau de p restări serv ic ii p entru  anul 2022

Nr. Tipul obiectului de Cota taxei de bază Coeficient Coeficient Coeficientul
d/or comerţ şi/sau obiectului pentru unitatea de pentru locul pentru tipul sau pentru

de prestări servicii comerţ/de prestări amplasării categoria de programul de
servicii mărfuri realizate activitate

şi a serviciilor regim non-
prestate stop

(în % la cota
{în lei pentru anul {în % la cota (în % la cota taxei de bază)

calendaristic) taxei de bază) taxei de bază)

Unităţile de comerţ cu amănuntul (conform HG  nr.931 d in  0 8 .1 2 .2 0 1 1  )
Magazin care 
comercializează produse 
alimentare, mărfuri de uz 
casnic, mărfuri 
industriale.
pînă la 20 m.p. inclusiv 
de la 20,01 m.p. pînă la 30 
m.p.
de la 30,01 m.p. pînă la 40 
m.p.
de la 40,01 m.p. pînă la 50 
m.p.
de la 50,01 m.p. pînă la 60 
m.p.
de la 60,01 m.p. pînă la 70 
m.p.
de la 70,01 m.p. pînă la 80 
m.p.
de la 80,01 m.p. pînă la 90 
m.p.
de la 90,01 m.p. pînă la 100 
m.p.
de la 100,01 m.p. pînă la 
175 m.p.
de la 175,01 m.p. şi mai 
mult

2000 lei 
3000 lei

4000 lei

5000 lei

6000 lei

7000 lei

8000 lei

9000 lei

10000 lei

12000 lei

15000 lei

Unităti de alimenta ie publică (conform HG nr. n r . 1 2 0 9  d in  0 8 .1 1 .2 0 0 7 )

Sala de festivităţi
pînă la 80 m. p. inclusiv 
de la 80,01 m.p. pînă la 
120 m.p.
de la 120, 01 m.p. pînă la

8000 lei 
10000 lei

12000 lei



180 m.p.
de la 180,01 m. p. şi mai 15000 lei 
mult

Notă: în baza Titlului VII al Codului Fiscal.
- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.
- subiecţii impunerii sînt: persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi 

persoanele juridice, care dispun de obiecte ale impunerii;
- baza impozabilă a obiectului impunerii sînt unităţile care, conform Clasificatorului 

Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr.l la legea nr.231 din 
23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, şi anume:

- comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în 
magazinele mixte;

- comerţul cu amănuntul al altor produse casnice ;
- comerţul cu amănuntul al altor bunuri;
- hoteluri şi alte facilităţi de cazare sim ilare;

- restaurane şi alte activităţi de servicii de alim entaţie;

- activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie.
- se scutesc de plata tuturor taxelor locale - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la 

bugetele de toate nivelurile;
Consiliul comunal, dacă efectuiază concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local,

poate:
- să acorde amînări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv;

:ale pentru anumite categorii de persoane.
ÎOTţcilor de seamă -  trimestrial, pînă la data de 25 a lunii

Caras Ghenadie


