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DECIZIE nr.  

 din                .12.2019  

 „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 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 autorizare a 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, avînd în 
vedre avizul pozitiv al comisiei de specialitate,Consiliul local Podgoreni 

 

DECIDE: 

1. Se stabilesc următoarele  taxe locale conform titlului VII al Codului fiscal pe teritoriul satului 

Podgoreni, începînd cu data de 01.01.2020  

 -  taxa pentru amenajarea teritoriului 

 -  taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii. 

2. Se stabilesc  următoarele cote concrete a taxelor locale: 

 a) Taxa pentru amenajarea teritoriului 

- Cu baza impozabilă a obiectului impunerii- numărul mediu scriptic trimestrial al 
salariaților și , suplimentar: 

- în cazul întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier)- fondator și 
membrii gospodăriilor țărăneșt(de fermier); 

- în cazul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției- numărul  
persoanelor abilitate prin lege pentru desfășurarea activității profesionale în sectorul 
justiției; 

Se stabilește -30 lei anual pentru fiecare salariat și/ sau fondator al întreprinderii individuale al 
gospodăriei țărănești (de fermier), de asemenea membrii acesteia și/ sau pentru fiecare persoană 
ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.(anexa nr. 1) 

b) Taxa pentru unităţile comerciale şi sau prestări  servicii . 

 unitățile de comerț și/ sau prestări servicii care corespund activităților excluse în anexa 1 
la        Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior” (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, urmeazăa fi adusă la cunoştinţa 

contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului 
Fiscal de Stat. 

5. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama primarului  satului Podgoreni, 
dna Bernevec Alexandra.  

                 Președintele ședinței                                                          
                  Contrasemnat: 

Secretar al consiliului local                                                   Victoria Graur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

 la decizia Consiliului Local Podgoreni 

  nr. ___  din  ___12.2019  

                                                                                             

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2020 pe teritoriul 

Unității Administrativ Teritoriale Podgoreni 
Nr. 

d/o 

Denumirea 

taxelor 

Cota taxei de 

bază 
 (în lei/%  pentru 
anul calendaristic) 

Coeficient 

pentru 

locul 

amplasării 
(doar în cazul 
taxei de piaţa 
şi taxei 
pentru 

dispozitivele 

publicitare) 

Coeficient 

pentru 

tipul pieţei 
(doar în 
cazul taxei 

de piaţa) 

Coeficient 

pentru 

regimul 

de 

activitate 

a pieţei 
(doar în 
cazul taxei 

de piaţa) 

Înlesnirile 
fiscale 

conform art. 

296 din Codul 

fiscal, 

suplimentar 

celor stabilite 

prin art. 295  

1. TTaxa pentru 

amenajarea 

teritoriului 

     

     30  lei 

0800=()îîn 
X X X  

2. Taxa de organizare a 

licitaţiilor şi 
loteriilor pe 

teritoriul unităţii 
administrativ-

teritoriale 

X X X X X 

3. Taxa de plasare 

(amplasare) a 

publicităţii 
(reclamei) 

X --- X X X X X 

4. Taxa de aplicare 

a simbolicii 

locale 

X X X X X 

5 Taxa de piaţă X    X 

6 Taxa pentru 

cazare 
X X X X X 

7 Taxa balneară X X X X X 

8 Taxa pentru 

parcare 
X X X X X 

9 Taxa de la 

posesorii de cîini X X X X X 

10 Taxa pentru 

parcaj 
X X X X X 

11 Taxa pentru 

salubrizare 
X X X X X 

12 Taxa pentru 

dispozitivele 

publicitare 

X X X X X 

                    Secretar al consiliului                        Graur Victoria 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

 la decizia Consiliului sătesc Podgoreni 
  nr. ___  din  __.12.2019 

Cotele taxei  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 

Nr. 

d/or 

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 
calendaristic) 

Coeficient 

pentru locul 

amplasării 
 (în  % la cota 
taxei de bază) 

Coeficient pentru 

tipul sau 

categoria de 

mărfuri realizate 

și a serviciilor 
prestate 

  (în % la cota 
taxei de bază) 

Coeficientul 

pentru 

programul de 

activitate regim 

non-stop  

(în % la cota 
taxei de bază) 

Unitățile de comerţ cu amănuntul (conform HG nr.931  din  08.12.2011 ) 

1 Magazin care 

comercializează produse 
alimentare, mărfuri de uz 
casnic, mărfuri industrial, 
produse cosmetic și 
mobilier. 

   

 

 -pînă la 70 m2 1000 X X X 

 -mai mare de  70 m2 2000 X X X 

 Unitățile de comerţ cash and carry 

1 Obiectele de  comerţ cash 
and carry 

X X X X 

 -pînă la .... m2 X X X X 

 -de la … – pînă la ….m2 X X X X 

Unități de comerț cu ridicata 

1 Încăperi de depozitare  
a produselor  cumpărăte în 
scopul revînzării acestora 
către alţi comercianţi sau 
utilizatori profesionali 

    

 -pînă la 30 m2 2000 X X X 

Unități de alimentație publică (conform HG nr.  nr. 1209 din 08.11.2007) 

1 Complex de alimentaţie 
publică: X X X X 

 pînă la .. unităţi X X X X 

 de la … unităţi X X X X 

2 Restaurant  X X X X 

 -pînă la … locuri X X X X 

 - de la …pînă la..locuri 
Sala de festivităţi X X X X 

 - X X X X 

 - X X X X 

Unități de prestări servicii  
(Sectiunilor G (45.2), I, L,M, N,R şi S, diviyiunile, grupele şi clasa, conform anexei nr. 1 la Legea nr.  231 din 

23.09.2010) 

1 X X X X X 

 X X X X X 

 X X X X X 

 X X X X X 

 X X X X X 

 X X X X X 

 X X X X X 

 X X X X X 



.                                                                                                                                                                                                 

  Note: 

 

➢     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 unităților de comerţ cash and carry în funcţie de: tipul obiectelor; suprafaţa totală 

şi/sau pentru o unitate de comerţ; locul amplasării unităţii de comerţ; tipul sau categoria 
mărfurilor realizate;  programul de activitate; 

- În cazul unităţilor de 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 unităților de 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; 

 

 
Secretar al consiliului                        Graur Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


