
 

PROIECT 

DECIZIE  nr. 8/ 4 

din                  2018 

al  Consiliului satesc Peresecina 

 

Cu privire la aprobarea și punerea în  

aplicare a taxelor locale pentru anul 2019 

 
 În conformitate cu Titlu VII „ Taxele locale” din Codul fiscal, Legea privind administrația 

publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.181 din 

25.07.2014, Legea nr.235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 

activității de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător 

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

comerțul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărîrea Guvernului cu privire la desfășurarea comerțului cu 

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

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

Normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turiestică cu funcțiuni de 

cazare și 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 și bagaje nr.854 din 28.07.2006, Consiliul DECIDE: 

1. Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, cu excepția taxei pentru unitățile 
comerciale și/sau de prestăriservicii precum și taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de 
călători pe teritoriul UAT Peresecina și cotele acestora, conform anexei nr.1; 
2. Se stabilește taxa pentru unitățile comerciale și/ sau de prestări servicii și cotele acesteia, conform 
anexei nr.2; 
3. Se stabilește taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul UAT 
Peresecina și cotele acestora, conform anexei nr3; 
4. Subiecții impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunetii, modul de calcularea, termenele de 
achitarea și de prezentarea dării de seamă la taxele locale stabilite, conform Titlului VII al Codului fiscal. 
5. Prezenta decizie în termen de 10 zile din datasemnări, urmează a fi adusă la cunoștință 
contribuabililor și prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. 
6. Primarul satului Peresecina, dl Nicolae Buzu, v-a asigura controlul executării prevederilor prezentei 
decizii. 

      

AU VOTAT:    Pentru  -                           Împotrivă   -                     S-au abținut -        
 

Președinte şedinţei Consiliului sătesc Peresecina   

Semnat la data de _______________________________                                        

Secretar al consiliului                                      

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL ORHEI 

CONSILIUL SĂTESC 

PERESECINA 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ПЕРЕСЕЧИНА 



Anexa nr.1 
          La decizia Consiliului 

           Nr.8 din  

 
Taxele locale, cotele și înlesnirile fiscale 
ce se pun în aplicare pentru anul 2019 
pe teritoriul UAT Peresecina, r.Orhei 

 
Nr  
d/o 

Denumirea taxelor Cota taxei de 
bază (în lei % 

pentru anul 

calendaristic). 

Coeficient 
pentru locul 
amplasării(doar 

în cazul taxei de 
piață și taxei 
pentru 
dispozitivele 
publicitare). 

Coeficient 
pentru tipul 
pieței(doar în 

cazul taxei de 
piață) 

Coeficient 
pentru 
regimul de 
activitate a 
pieței(doar în 

cazul taxei de 
piață) 

Înlesnirile 
fiscale 
conform 
art.296 din 
Codul fiscal, 
suplimentar 
celor stabilite 
prin art.295 

1 Taxa pentru 
amenajarea 
teritoriului 

120 - - - - 

2 Taxa de piață 10 - - - - 

3 Taxa pentru 
dispozitivele 
publicitare (m2) 

200 - - - - 
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Anexa nr.2 
          la decizia Consiliului 

         Nr.8 din 
 

Cotele taxei pentru unitățile comerciale și /sau de prestări servicii 

 
Nr  
d/o 
 

Tipul obiectului de comerț 
și/sau obiectului de prestări 
servicii 

Cota taxei de 
bază pentru 
unitatea de 
comerț/de 
prestări servicii 
(în lei pentru anul 

calendaristic) 

Coeficient pentru locul 
amplasării 
 

Coeficient 
pentru tipul 
sau categoria 
de mărfuri 
realizate și a 
serviciilor 
prestate 

Coeficientul 
pentru 
programul de 
activitate 
regim non-
stop 
 

Traseul 
internaţional 

Centrul 
satului 

Unitățile de comerț cu amănuntul  conform HG nr.931 din 08.12.20110 

1 Magazin mixt 
(comercializarea produselor 
alimentare și nealimentare) 

     
 
 
 

400 lei 
 -pînă la 15   m2 1600 lei 2000 lei 1800 lei  

-de la  16 pînă la 25 m2 3000 lei 3500 lei 3300 lei  

- de la  26 pînă la 35 m2 3600 lei 4000 lei 3800 lei  

de la  36 pînă la 45 m2 3800 lei 4500 lei 4000 lei  

de la  46 pînă la 55 m2 5300 lei 6800 lei 6500 lei  

de la  56 pînă la < m2          6500 lei      7000 lei    6700 lei  

2. -Magazin specializat      

 Stație PECO (pentru o pompă)  
-alimentare cu petrol 
-alimentare cu gaz lichifiat 

 
 

 
40000 lei 
20000 lei 

  

Farmacie 
-pînă la 50 m2 

- peste 50 m2 

 
6000 lei 
9000 lei 

 
6500 lei 
10000 lei 

 
6000 lei 
9000 lei 

 

Farmacie veterinară 2500 lei 2500 lei 2500 lei  

plăcintărie 5000 lei 6000 lei 5500 lei  

Produse de panificație 7000 lei 7500 lei 7000 lei  

Legume-fructe 3000 lei 3500 lei 3000 lei  

Carne 5400 lei 5800 lei 5600 lei  

Băuturi alcoolice 12000 lei 12000 lei 12000 lei  

Magazin agricol 3800 lei 3800 lei 3800 lei  

Piese și accesorii,... 3000 lei 3500 lei 3000 lei  

Comercializarea tineretului 
avicol 

12000 lei 12000 lei 12000 lei  

3 Magazin –Depozit 
 ( depozitare și comerț cu 
materiale de construcție) 
-pînă la 100 m2 

- peste 100 m2 

 
 
 
5000 lei 
6300 lei 

 
 
 
6000 lei 
7300 lei 

 
 
 
5500 lei 
6300 lei 

 

4 Chioșc (gheretă) 1300 lei 1700 1500  

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

1 Baruri și alte activități de 
servire a băuturilor 

    400 lei 

-pînă la   40 m2 2700 lei 2700 lei 2700 lei  

-de la  40 m2 6300 lei 6300 lei 6300 lei  

2 Restaurant / Sala de     



festivități 

 -pînă la  60 m2 2400 lei 2400 lei 2400 lei  

-de la  60 m2 –100 m2  3500 lei 3500 lei 3500 lei  

 de la  100 m2 –200 m2 4500 lei 4500 lei 4500 lei   

de la  200 m2 –400 m2 8000 lei 8000 lei 8000 lei  

Peste 100 m2 10000 lei 10000 lei 10000 lei  

Unități de prestări servicii (secțiunilor G(45.2),I, L, M, N, R și S, diviziunile, grupele și clasa, conform anexei nr.1 la 
Legea nr.231 din23.09.2010) 

1 întreținerea și repararea 
autovehiculelor și a 
motocicletelor ( secț.G/45) 

3000 lei 5000 lei 4000 lei  400 lei 

2 Comerț cu amănuntul al 
echipamentului informatic 
și de telecomunicații în 
magazine specializate 
(secț.G/47.4) 

3000 3000 3000  

3 Activități fotografice  1000 1000 1000  

6 Activități sportive, 
recreative și 
distractive(secț.R/93) 
-sală de fitnes 

 
 
 
1000 lei 

 
 
 
1000 lei 

 
 
 
1000 lei 

 

7 Reparația calculatoarelor, 
articolelor personale și de 
uz gospodăesc (secț.S/95.) 

1000 lei 1000 lei 1000 lei  

8 Activități de servicii 
personale(secț.S/96) 
-frizerii 

 
 
1500 lei 

 
 
1500 lei 

 
 
1500 lei 

 

9 Sauna 5000 lei 5000 lei 5000 lei  

9 Comercializarea deverselor 
produse: 
-termopan 
-textile 
-beton 
-articole din metal 
Beton armat 
 

 
 

5000 lei 

3000 lei 

12000 lei 

8000 lei 

12000 lei 

 
 

5000 lei 

3000 lei 

12000 lei 

8000 lei 

12000 lei 

 
 

5000 lei 

3000 lei 

12000 lei 

8000 lei 

12000 lei 
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Anexa nr.3 
          la decizia Consiliului 

           Nr.8 din_______ 
 

Cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul satului Peresecina 
raionul Orhei 

 
Nr 

d/o 
 

Tipul unității de transport pentru 
prestarea serviciilor de transport auto 
pe teritoriul UTA Peresecina 

Cota taxei 
de bază (în lei 

pentru o lună) 

Coeficientul 

pentru 

intinererul 

parcurs 

 

Coeficientul 
pentru 
periodicitatea 
circulaţieipe 
intinerer 

Coeficientul 
pentru flixul 
de călători 
pe intinerar 

1. Unitatea de transport pentru prestarea 
serviciilor în regim de taxi 

400 lei  - - - 
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