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 EXTRAS                                                                 

                                                         DECIZIE  
com.Sărata Galbenă 

 

             Din:12.12.2019                                                         Nr.11/4 
 

 Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale 

 pentru  anul 2020.. 
”                                                                                 

În conformitate cu Titlul VII ,,Taxele locale’`in 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, Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la 

prestarea serviciilor de alimentaţie publică,  

Consiliul comunal Sărata Galbenă, 

DECIDE: 
1.Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal şi cotele acestora, 

conform anexei nr.1, cu exepția taxei pentru uniățile comerciale și/sau de prestări 

servicii. 

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 impunerii, 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  Serviciului Fiscal de Stat. 

5.Primarul va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.                                                                                                  

Preşedintele şedinţei:/semnătura/Vera SCRIPNIC  
Contrasemnează:  

Secretarul Consiliului Comunal: /semnătura/Elisaveta ŢABUR 

Extrasul corespunde cu originalul: 

Secretarul consiliului comunal_____________Țabur Elisaveta 

mailto:primsar@mail.ru
mailto:primsar@mail.ru


Anexa nr.1 

                                                                           la decizia Consiliului local Sărata Galbenă 

                                                                                                            nr. 11/4 din12.12.2019                

                                                                                                                                                                                                                          

Cotele taxelor locale,  

ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2020 
                                                                                                                                                                                                                       

Nr. 

d/o 

Denumirea taxelor Baza impozabilă a obiectului impunerii 

 

 

 

 

 

Mărimea taxei 

 

 

 

Înlesniri

le fiscale 

conform 

art.296 

din 

Codul 

fiscal. 

1. Taxă pentru 

amenajarea 

teritoriului 

 Numărul mediu scriptic trimestrial al 

salariaţilor şi, suplimentar: - în cazul 

întreprinderilor individuale și gospodăriilor 

țărănești (de fermier)- fondatorul 

întreprinderii individuale, fondatorul și 

membrii gospodăriilor țărănești (de fermier) 

; - în cazul persoanelor care desfăşoară 

activitate profesională în sectorului justiţiei - 

numărul de persoane abilitate prin lege 

pentru desfășurarea activității profesionale 

în sectorul justiției.  

80lei anual pentru fiecare 

salariat şi/sau fondator al 

întreprinderii, al gospodăriilor 

țărănești (de fermier), de 

asemenea membrii acesteia 

și/sau pentru fiecare persoană 

ce desfăşoară activitate 

profesională în sectorul 

justiţiei 

 

X 

2 

Taxă pentru 

salubrizare 

Numărul de personae fizice înscrise la adresa 

declarată ca domiciliu, în funcţie de 

apartament şi bloc sau casă la sol. 

 

- 8 lei lunar (5saci gunoi 

menager) pentru persoanele 

fizice.(cu vârsta mai mare de 

16 ani) 

 - 2 lei lunar pentru persoanele 

fizice.(cu vârsta de pînă la 16 

ani) 

- 5 lei lunar pentru persoanele 

fizice, cu grad de invaliditate şi 

pensionar 

X  

3 

Taxă pentru 

dispozitivele 

publicitare 

Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului 

publicitar  

50 lei anual pentru  fiecare 

metru  pătrat a suprafeţei 

(feţelor) dispozitivului 

publicitar. 

 

X X X 

4 

Taxă de piață 

Suprafața terenului pieței și a clădirilor, 

construcțiilor a căror strămutare este 

imposibilă fără cauzarea de prejudicii 

destinației lor 

 

5 lei anual pentru fiecare m² a 

suprafaţei terenului pieţei 

agroalimentare şi a clădirilor, 

construcţiilor a căror 

strămutare este imposibilă fără 

cauzarea de prejudicii 

destinaţiei lor. 

X X 

5. Taxă pentru 

prestarea serviciilor 

de transport auto de 

călători pe teritoriul 

satelor(comunelor) 

Numărul de unităţi de tansport 50 lei pentru unităţile de 

transport, în funcţie de 

numărul de locuri. 

X 

 

    Responsabil de încasare, transferarea lunară a taxei pentru salubrizare este Î.M. „Galbver”, c/f 

1004605001337. 

 

 Secretarul consiliului comunal: _____________________Elisaveta ŢABUR  



Anexa nr.2 

                                                                           la decizia Consiliului local Sărata Galbenă 

                                                                                                                nr.  11/4 din 12.12. 2019                  

Cotele taxei  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii stabilite pentru anul 2020 
 

Nr.d/o 

 

Grupa 

CAEM 

Tipul obiectului comercial Cota de bază pentru unitatea de 

comerţ/de prestări servicii( în lei 

pentru anul calendaristic)  

Coeficientul 

pentru programul 

de activitate regim 

non-stop (în % la 

cota taxei de bază 

Sector centru Restul 

teritoriul 

1. 47.1 

 
unitate de comerț mixt (produse 

alimentare, mărfuri industriale,) 

4000 lei  

 

2400 lei  25% 

47.2 unitate de comerț a produselor  

alimentare, 

 

 

4000lei  

 

 

4000lei 

 

 

47.4 

 

 

unitate de  comerț a materialelor de 

construcții, 

unitate de comerț de tip- Second Hand 

unitate  de comerț a telefoanelor, 

accesorii. 
47.76 

 
unitate de comerț a florilor 

 

1500 lei  

 

500 lei  

47.78 

 
unitate de comerț  (mărfuri funerare) 

 

3300lei  

 

1900 lei  

 

96.02 
unitate de comerț coafură și alte 

activități de înfrumusețare 

2000lei   

 

2000 lei  

2. 47.7 Unitate de comerț specializat - 

Farmacie 

3000 lei 3000 lei  

4. 46.4 

 

 

Unitățile  de comerţ (angro) specializate 

pentru realizarea: 

-Second Hand 

5400 lei  5400 lei 

 

 

5.  47.3 

 

 

 

Unitățile  de comerţ cu amănuntul 

specializate pentru realizarea: 

-Petrolului 

-Gazului 

  

 

15000 lei 

5250 lei 

 

6. 

7. 

56.1 Restaurant 4000 lei 4000 lei   

56.2 Bar, cafenea 3300 lei  2400 lei 

8. 82.19 Unitate de activitate de fotocopiere, de 

pregătire a documentelor și alte 

activități (xerox) 

300 lei 

 

300 lei 

 

 

9. 45.20 Servicii de vulcanizare - 1500lei 1500 lei  

Întreținerea și repararea autovehicolelor - 3500 lei 3500 lei 

Spălătorie auto - 2000 lei 2000 lei 

10. 93.05 Alte activităţi de servicii individuale-

reparația și cusutul hainelor 

-300 lei 300 lei  

-servicii de reparație a frigiderilor și 

mașinelor de spălat 

-300 lei 300 lei  

-servicii de reparație a încălțămintei -300 lei 300 lei 

Notă: 
-Cotele taxei reflectate în tabel la poziția ”centru” sunt stabilite pentru strada Ştefan cel Mare de 

la cimitir până la monument. 

-Taxa anuală pentru primul an de activitate pentru agenții economici începători se stabilește în 

mărime de 300(trei sute) lei. 

Secretarul consiliului comunal: _____________________ElisavetaŢABUR 


