
      Republica Moldova 

Consiliul municipal  
STRĂŞENI 

 

 

Республика Молдова 

Муниципальный совет 
СТРЭШЕНЬ 

                                                                                               

                      PROIECT                 

                                                           

                                                              DECIZIE  nr.   

                                                        din     decembrie  2019 

 

 Cu privire la aprobarea şi punerea 

în aplicare a taxelor locale pentru  

anul  2020                                                                                                                               

 

    

În conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163 –XIII din 24 aprilie 1997(Titlul  

VII Taxele locale), cu modificările și completările ulterioare, art.14 alin.(2) lit.b) al Legii privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 20 alin.(2) al Legii privind finanțele publice nr.397-XV din 16 octombrie 2003, cu 

modificările și completările ulterioare, art.28 al Legii finanțelor publice și responsabilității  

bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, Legii cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din 20 

iunie 2006,cu modificările și completările ulterioare,  Legii privind reglementarea prin autorizare 

a activităţii de întreprinzător nr.160 din 22 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27 iunie 1997, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii cu privire la comerţul interior nr.231 din 23 septembrie 2010, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul 

nr.931 din 08 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului cu 

privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr.1209 din 08 noiembrie 2007, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului cu privire la parcările auto cu plată 

pe teritoriul Republicii Moldova nr.672 din 19 iunie 1998, cu modificările și completările 

ulterioare, Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de 

călători şi bagaje nr.854 din 28 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, avînd în 

vedere avizul  comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:    

  

 

1. Se stabilesc taxele locale, cu excepţia taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de 

prestări servicii, precum şi taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) şi cotele acestora, conform anexei nr.1, 

parte integrantă a prezentei decizii. 

 

2. Se stabileşte taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii şi cotele 

acesteia, conform anexei nr.2, parte integrantă a prezentei decizii. 

 

3. Se stabileşte taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul 

municipiului  şi cotele acesteia, conform anexei nr.3, parte integrantă a prezentei decizii. 

 

4. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calculare, 

termenele de achitare  şi de prezentare a dării de seamă la taxele locale  sunt stabilite în  Titlul 

VII din Codul  fiscal. 

  



5. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2019 şi urmează a fi adusă la 

cunoştinţa  Direcției deservire fiscală Străşeni, contribuabililor (prin intermediul pagini oficiale 

web a primăriei, panoului informativ).   

 

 6. Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către Consiliul municipal, 

concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului municipiului.  

 

 7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului.  

    

    

 

Preşedinte al şedinţei                 

 

Secretar al Consiliului             Svetlana Radu  


