
R E P U B L I C A 

 
 

M O L D O V A 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

CONSILIUL COMUNEI CIORESCU 

 PROIECT DE DECIZIE  

„      ”   Decembrie 2022  nr. 5/ 

 

Cu  privire  la  aprobarea şi punerea în aplicare  

a taxelor şi plăţilor locale pentru anul 2023 
 

În conformitate cu art. 289 și 297 din Legea Republicii Moldova nr. 94/2004 

(Titlul VII al Codului  Fiscal   „Taxele locale”),  în temeiul art. 14 (1), (2) lit. a) din 

Legea Republicii Moldova nr. 436/2006 Privind Administraţia Publică Locală, Consiliul  

comunei  Ciorescu 

DECIDE : 

1. Se aprobă şi se pun în aplicare pe teritoriul comunei Ciorescu,  începând  cu               

01.01.2023 taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale, conform Anexelor nr. 1, 2, 3.  

2. Baza impozabilă a obiectului impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de 

prestări servicii o constituie suprafaţa comercială ocupată de unităţile comerciale şi/sau  

de prestări servicii, locul amplasării lor, tipul mărfurilor desfăcute, tipul de servicii 

prestate, indicate în notificarea pentru unităţile comerciale, coordonată de Primar. 

3. În cazul stabilirii de către unitate a programului de lucru după orele 22.00, mărimea 

taxei se majorează cu 30 % faţă de taxa stabilită. 

4. Se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau  de prestări servicii agenţii 

economici şi persoanele fizice care practică activitatea de pompe funebre şi acordă 

servicii similare, inclusiv care confecţionează  sicrie, coroane, flori artificiale şi 

ghirlande. 

5. Subiecţii impunerii (agenţii economici) vor achita trimestrial taxele locale la contul 

trezorerial de venituri al bugetului comunei Ciorescu. 

6. Responsabilitatea pentru virarea în termen a taxelor locale la bugetul comunei se 

atribuie agenţilor economici din teritoriu. 

7. Notificarea pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii va fi coordonată 

numai după prezentarea contractului de evacuare a deşeurilor menajere cu 

întreprinderea specializată. 

8. Se aprobă şi se pun în aplicare, începând cu 01 Ianuarie 2023, tarifele serviciilor 

prestate de instituţiile subordonate Primăriei în teritoriul comunei Ciorescu, conform 

Anexei nr. 4. 

9. Comisia pentru buget, economie şi finanţe, prestări servicii şi micul business va ţine la 

control îndeplinirea prevederilor prezentei Decizii.   

 

Preşedinte de şedinţă:  

Contrasemnat:   

Secretar al Consiliului  



Anexa nr. 1 

                 la Decizia Consiliului Comunei Ciorescu  

                 nr. 5/   din  „    ”  Decembrie 2022 

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare  

pe teritoriul comunei Ciorescu pentru anul 2023 

 
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) 

Înlesniri fiscale,  

conform art. 296 

din Codul Fiscal, 

suplimentar celor 

stabilite prin  

art. 295 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Taxa pentru 

amenajarea 

teritoriului 
120 lei x x x 

 APL şi                   

instituţiile 

finanţate de la bugetele 

locale de toate nivelurile 

2. Taxa de organi- 

zare a licitaţiilor şi 

loteriilor pe teritoriul 

comunei Ciorescu 

0,1% x x x 

APL şi  instituţiile 

finanţate de la bugetele 

locale de toate nivelurile 

3. Taxa de plasare  

(amplasare) a 

publicităţii (reclamei) 

5 % x x x 

 APL şi  instituţiile   

finanţate de la bugetele 

locale de toate nivelurile 

4. Taxa pentru aplicare 

a simbolicii locale 

0,25 % x x x 

APL şi  instituţiile 

finanţate de la bugetele 

locale de toate nivelurile 

5. Taxa pentru cazare  

2,2 % x x x 

Autorităţile publice şi 

instituţiile finanţate de la 

bugetele locale de toate 

nivelurile 

  6. Taxa pentru parcare 6 lei 

pentru fiecare 

m
2
 

x x x 

APL şi instituţiile 

finanţate de la bugetele 

locale de toate nivelurile 

7. Taxa pentru 

salubrizare 

 

60 lei 

x x x 

Autorităţile publice şi 

instituţiile finanţate de la 

bugetele locale de toate 

nivelurile. 

Sunt scutite de taxă 

persoanele de vârstă 

pensionară, cele cu 

dizabilităţi şi copiii cu 

vârsta de până la 18 ani 

8. Taxa pentru 

dispozitivele 

publicitare 

610 lei 

  pentru fiecare 

m
2
 

x x x 

Autorităţile publice şi 

instituţiile finanţate de la 

bugetele locale de toate 

nivelurile 

 

 

 
Secretar al Consiliului   

   

Contabil - Șef   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Anexa nr. 2 

                 la Decizia Consiliului Comunei Ciorescu  

                 nr. 5/  din  „      ”  Decembrie 2022 

 

Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii  

din Comuna Ciorescu pentru anul 2023 

 
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, în % la cota 

taxei de bază 

Coeficient pentru 

tipul sau categoria de 

mărfuri realizate a 

serviciilor prestate, 

în % la cota taxei de 

bază 

Coeficient pentru 

programul de 

activitate regim non -

stop, în % la cota 

taxei de bază 

1 2 3 4 5 6 

Unitățile de comerț: 

1. Magazin care comercializează 

produse alimentare, mărfuri de uz 

casnic, mărfuri industriale, 

produse cosmetice, mobilier, ș.a. 

  băuturi alcoolice 

şi articole din 

tutun 

 

- Până la 20 m2 3630 x 35 30 
- De la 21 până la 50 m2 5450 x 35 30 
- De la 51 până la 100 m2 5810 x 35 30 
- De la 101 până la 200 m2 6300 x 35 30 
- De la 201 m2 6540 x 35 30 

 

2. Încăperi de depozitare a 
produselor cumpărate în scopul 

revânzării acestora către alți 

comercianți sau utilizatori 
profesionali 

  băuturi alcoolice 

şi articole din 

tutun 

 

- Până la 20 m2 3630 x 35 30 

- De la 21 până la 50 m2 5450 x 35 30 
- De la 51 până la 100 m2 5810 x 35 30 
- De la 101 până la 200 m2 6300 x 35 30 

- De la 201 m2 6540 x 35 30 

 

3. Secție comercială 

(comercializarea  

producţiei finite) 

  băuturi alcoolice 

şi articole din 

tutun 

 

- Până la 50 m2 5450 x 35 30 
- De la 51 până la 100 m2 5810 x 35 30 
- De la 101 până la 200 m2 6540 x 35 30 
- De la 201 m2 7260 x 35 30 

 

4. Farmacii 2180 x x 30 

 

5. Unități de comercializare a 

biletelor avia 
3630 x x 30 

 

Unități de alimentaţie publică: 

6. Complex de alimentație publică:      

- Până la 3 unități 18150 x x 30 

- De la 4 unități 21780 x x 30 

 

7. Restaurant:      

 - Până la 50 locuri 6540 x x 30 
- De la 51 până la 100 locuri 9810 x x 30 

- De la 101 locuri 14520 x x 30 



 

8.   Cafenea:  
- Până la 50 locuri 6540 x x 30 
- De la 51 locuri  9810 x x 30 

 

9. Bar:     

- Până la 30 locuri 6540 x x 30 

- De la 31 locuri  9810 x x 30 

 

10. Terasă de vară  8470 x x 30 

 

Unități de prestări servicii: 

11. De  confecţionare şi 

reparaţii 
3630 x x 30 

 

12. Vulcanizare şi balansare  2420 x x 30 

 

13. Spălătorie auto (1 boxă)  3630 x x 30 

 

14. Staţie de asistenţă tehnică 6540 x x 30 

 

15. Frizerie  

(pentru fiecare loc de 

muncă) 

1210  x x 30 

 

16. Manichiură/ pedichiură 

(pentru fiecare loc de 

muncă) 

1210 x x 30 

 

17. Aparat de joc   3630 x x 30 

 

18. Băi  1460 x x 30 

 

19. Saune   7260 x x 30 

 

20. Centru de agrement  3630 x x 30 

 

21. Centru de cultură fizică  3630 x x 30 

 

22. Frigidere, tonete, tarabe, 

unităţi de transport 

specializate şi altele, 

(amplasate în  afara 

pieţelor notificate) 

1820 x băuturi alcoolice 

şi articole din 

tutun: 35% 

30 

 

Notă: Se scutesc (înlesnirile fiscale conform art. 296 din Codul Fiscal, suplimentar celor stabilite prin art. 295) 

 

 
 

 
 

Secretar al Consiliului    

   

Contabil - Șef   



Anexa nr. 3 

                 la Decizia Consiliului Comunei Ciorescu  

                 nr. 5/  din  „      ”  Decembrie 2022 

 

Cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul Comunei Ciorescu pentru anul 2023 

 
Nr. 

d/o 

Tipul unității de transport pentru  prestarea 

serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul comunei 

 

 

Cota taxei de bază (în lei, anual) 

 

1. Unitatea de transport pentru prestarea 

serviciilor în regim de taxi 

3960 

 

2. Mijloace de transport cu capacitatea de pâna la 

24 locuri  inclusiv, 

(fără locul șoferului)    

 

19800 

 

3. Mijloace de transport cu capacitatea de peste 25 

locuri,  inclusiv  

(fără locul șoferului) 

27720 

 

 

Notă: Se scutesc (înlesnirile fiscale conform art. 296 din Codul Fiscal, suplimentar celor stabilite prin art. 295) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Secretar al Consiliului    

   

Contabil - Șef   



Anexa nr. 4 

        la Decizia Consiliului Comunei Ciorescu  

 nr. 5/  din  „       ”  Decembrie  2022 

   Nomenclatorul tarifelor 

 serviciilor prestate de către Primăria comunei Ciorescu 

 
1. Plata pentru documentele eliberate de către Primărie: 

1.1. Certificate (componenţa familiei, de la locul de trai); - 5 lei 

1.2. Certificatede proprietar funciar sau de proprietar al animalelor, 

pentru comercializarea producţiei 

 

- 

 

20 lei 

1.3. Certificate/adeverințe eliberate companiilor de creditare și/sau de 

colectare a datoriilor  

 

- 

 

100 lei 

2. Plata pentru eliberarea documentaţiei beneficiarilor de loturi 

pentru  construcţiile caselor particulare 

 

- 

 

1000 lei 

3. Plata pentru eliberarea notificărilor pentru unităţile comerciale - 100 lei 

4. Plata pentru  acordarea serviciilor de stare civilă: 

4.1. Înregistrarea  nou-născuţilor - fără plată 

4.2. Înregistrarea  decedaţilor - fără plată 

4.3. Oficierea căsătoriilor:   

4.3.1. În  zilele de lucru  nesolemn - 200 lei 

4.3.2. În  zilele de lucru  solemn - 300 lei 

4.3.3. În  zilele de odihnă - 500 lei 

4.3.4. În  afara localului Primăriei - 1000 lei 

4.3.5. Urgentarea  procedurii de înregistrare a căsătoriei - 1000 lei 

5. Plata pentru eliberarea anexei la Certificatul de urbanism „Planul de încadrare în 

teritoriu”: 

5.1. Persoanele  fizice - 200 lei 

5.2. Persoanele  juridice - 400 lei 

6. Certificatul de urbanism:  

6.1 Persoanele  fizice - 50 lei 

6.2 Persoanele  juridice - 100 lei 

7. Caracteristică - 50 lei 

8. Plata pentru loc de comerţ pe teritoriul pieţei:  

8.1. Loc de comerţ la masă - 10 lei 

8.2. Comerţ din automobil - 15 lei 

8.3. Comerţ din autocamion / microbuz - 20 lei 

9. Taxa de participare la licitaţiile publice: 

9.1. Persoanele  fizice - 600 lei 

9.2. Persoanele  juridice - 1200 lei 

10.  Taxa de amplasare a gheretelor  -  20 lei/1 m.p. lunar 

11. Plata pentru chiria spațiilor (una față), destinate plasării 

informației, în stațiile de așteptare a transportului public  

- 2 000 lei/an 

12. Plata pentru chiria pilonilor - 10 lei/lunar 

 

Notă:   

- Se acordă înlesniri în mărime de 50% minorilor, femeilor însărcinate și solicitanților care au în 

grijă/la întreținere copii minori, pentru serviciile prestate la pct. 4.3.5.; 

- Se scutesc integral de plata pentru certificatele eliberate, conform pct. 1.1. - minorii, persoanele 

pensionate, invalizii, familiile cu 3 și mai mulți copii. 

 

 

Secretar al Consiliului   

   

Contabil - Șef   
 


