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Proiect de DECIZIE 

 

 Nr.                                                                                 din          decembrie 2021 

 

 Cu privire la stabilirea taxelor locale 
 

        În scopul asigurării părţii de venit a bugetului local Dănceni, în conformitate 

cu prevederile titlului VII al Codului fiscal al RM aprobat prin Legea RM nr.1163-

XIII din 24.04.1997, art.14 alin.(2) lit.a) al Legii privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006 și a avizului comisiei de specialitate, Consiliul  

sătesc Dănceni,  
 

DECIDE: 
 

 

1. Începînd cu data 01.01.2022 pe teritoriul satului Dănceni se pun în aplicare 

următoarele taxe locale  şi  scutirile  de  taxe,  inclusiv şi  acelea prevăzute  de  

Titlul  VII  al  Codului  Fiscal: 

 

 

 

                                         

Denumirea  taxei Cota concretă Scutiri de 

taxe 

a) Taxa pentru  

 amenajarea teritoriului 

130 lei anual 

pentru fiecare 

salariat. 

Fondatorii 

Gospodăriilor 

ţărăneşti. 

b) Taxa de organizare a  

licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul  

unităţii administrativ teritoriale 

0.1%  



e)Taxa pentru unităţile  

comercială şi/ sau  de prestări, 

 servicii  de deservire socială 

( cu excepţia celor  care se  află  

în zona de  protecţie a 

drumurilor) 

Comerțul cu amănuntul 

1)magazine alimentare: 100 lei m.p. 

2)magazine combinate: 100 lei m.p. 

   Unități alimentație publică 

 Cafenea pînă la 50 locuri: 60 lei 

m.p. 

 Cafenea de la 50 locuri:70 lei m.p. 

 Transportul ambulant: 50 lei/zi 

 Zonele de agrement-

3000lei/anual,pentru fiecare zonă; 

 Agenții imobiliare-2000lei/anual 

pentru fecare unitate; 

 Creșterea și comercializarea 

păsărilor-2000lei /anual pentru 

fiecare unitate. 

 Activități de întreținere corporală 

(saune și bazine)-3000 lei /anual, 

pentru fiecare unutate ; 

 Stații de întreținere tehnică a 

autovehiculelor ( autoservice), după 

cum urmează: 

-întreținerea și reparația 

autovehiculelor -5000  lei/anual; 

-spălătorie auto -5000 lei/anual; 

-vulcanizație -1000 lei/anual. 

 

f)Taxa de piață      5lei-m2/anual  

i)Taxa pentru prestarea serviciilor 

de transport  

auto de călători pe teritoriul 

orașelor,satelor. 

500   lei  pe lună 

pentru fiecare 

autoturizm pînă la 5 

locuri 

 

q)Taxa pentru dispozitivele 

publicitare 

1000 lei anual pentru 

fiecare metru pătrat 

(de la 0,5 m.p.) 

 

                                                                                                                      

 

2. Termenele de achitare, prezentarea dărilor de seamă şi modul de plată a taxelor    

     locale sunt stabilite de Titlul VII a Codului Fiscal. 

3. Actuala decizie se prezintă Direcţiei Generale de Finanţe şi IFS Ialoveni. 

4. La intrarea în vigoare a deciziei date se abrogă decizia nr.8/9  din 16 decembrie 

2020. 

5. Decizia intră în vigoare la data monitorizării şi aducerii la cunoştinţă publică. 



6. Controlul asupra îndeplinirii deciziei date se pune în seama primarului Victoria 

Butuc-Guranda 
 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei        

                                                  
   Contrasemnează: 

 

 Secretarul Consiliului                                                               

 
 

 

 


