
R E P U B L I C A 

 
 

M O L D O V A 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

CONSILIUL COMUNEI CIORESCU 

 DECIZIE  

„  10  ”   Decembrie 2020   nr. 7/6 
 

Cu  privire  la  aprobarea şi punerea în aplicare  
a taxelor şi plăţilor locale pentru anul 2021 

 

 
În conformitate cu art. 297 (1) 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 Ianuarie 2021 taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale, conform Anexei nr. 1.  
 

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 2021, tarifele serviciilor 

prestate de instituţiile subordonate Primăriei în teritoriul comunei Ciorescu, 
conform Anexei nr. 2. 

 
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 GRIȚAC Alina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
                 la Decizia Consiliului Comunei Ciorescu  
                             nr. 7/   din  „  10  ”  Decembrie 2020 

  
Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale 

ce se pun în aplicare pe teritoriul comunei Ciorescu 

Nr 
d/o 

Denumirea 
taxelor 

 
Baza impozitabilă a obiectului impunerii 

 
Unitatea de măsură 

a cotei 
Înlesniri 
fiscale 

1 2 3 4 5 
a. Taxa pentru 

amenajarea 
teritoriului 

 Numărul mediu scriptic trimestrial  al 
salariaţilor şi /sau fondatorilor 
întreprinderilor în cazul în care aceştia 
activează în întreprinderile fondate, însă nu 
sunt incluşi în efectivul trimestrial de 
salariaţi.  

120 lei 
anual pentru 

fiecare salariat şi/sau 
fondator al 

întreprinderii  în 
cazul în care acesta 

activează în 
întreprinderea 

fondate, însă nu este 
inclus în efectivul 

trimestrial de salariaţi 

 APL şi                   
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile 

b. Taxa de organi- 
zare a licitaţiilor şi 
loteriilor pe 
teritoriul comunei 
Ciorescu 

Venitul din vânzări ale bunurilor  
declarate  la licitaţie sau  valoarea  biletelor 
emise. 0,1 % 

APL şi  
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile 

c. Taxa de plasare  
(amplasare) a 
publicităţii 
(reclamei), cu 
excepţia celei 
amplasate integral 
în zona de protecţie 
a drumurilor din 
afara perimetrelor 
localităţilor  

Venitul din vânzări ale serviciilor de plasare 
şi /sau difuzare a anunţurilor publicitare prin 
intermediul serviciilor cinematografice, 
video, prin reţelele telefonice, telegrafice, 
telex, prin mijloacele de transport, prin alte 
mijloace (cu excepţia TV, internetului, 
radioului, presei periodice, tipăriturilor) cu 
excepţia amplasării publicităţii exterioare. 
 

5 % 

 APL şi  
instituţiile   
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile 

d. Taxa pentru 
aplicarea simbolicii 
locale 

 Venitul din vânzări ale produselor fabricate 
cărora li se aplică simbolica locală 

0,5 % 

APL şi  
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile 

e. Taxa pentru unităţile 
comerciale  şi / sau  
de prestări servicii, 
cu excepţia celor 
care se află total în 
zona de protecţie a 
drumurilor din afara 
perimetrului 
localităţilor                                                                         
 

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ 
şi/sau de prestări servicii, amplasarea lor, 
tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor 
prestate:  

 
 
 
 

APL şi  
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile; 
 
Î.M. RCL 
Ciorescu; 
 
Î.S. „Poşta 
Moldovei”  
Ciorescu 

1. Cantine şi bufete: 
• ce deservesc instituţiile de 

învăţământ preuniversitare; 
 

  990 lei   
• de tip deschis  3 850 lei 

2.  Terasă de vară  7 700 lei 
3.  Baruri:          

• pînă la 30 locuri           5 940 lei 
• de la 31 locuri şi mai mult           8 910 lei 

4.  Disco-bar             6 600 lei 



5.  Cafenele  
• până la 50 locuri 5 940 lei 
• de la 51 locuri până la 100 locuri 8 910 lei 

6.    Complexe de alimentaţie publică  
• până la 3 unităţi  16 500 lei 
• de la 4 unităţi şi mai mult 19 800 lei 

7.  Centre comerciale   5 940 lei  
8.  Secţii comerciale (fără băuturi  
alcoolice şi articole din tutun): 

   
 

• până la 10 m.p. 2 530 lei 
• de la 10 - 20 m.p. 3 300 lei  
• de la 20  m.p. şi mai mult 3 850 lei 

9.1.  Magazine, depozite, pavilioane, hale 
cu suprafaţa comercială (fără băuturi 
alcoolice şi articole din tutun):  

 
 

• până la 20 m.p. 3 300 lei 
• de la 20 pînă la 50 m.p.  4 950 lei 
• de la 50 – 100 m.p. 5 280 lei 
• de la 100 – 200 m.p. 5 720 lei 
• mai mult de 200 m.p. 5 940 lei 

9.2. Magazine, depozite, pavilioane, 
hale cu suprafaţa comercială (cu băuturi 
alcoolice şi articole din tutun):  

 

• până la 20 m.p.  4 455 lei 
• de la 20 pînă la 50 m.p.  6 682,50 lei 
• de la 50 – 100 m.p. 7 128 lei 
• de la 100 – 200 m.p. 7 722 lei  
• mai mult de 200 m.p. 8 019 lei 

10. Restaurante:   
• până la 50 locuri   5 940 lei 
• de la 51 locuri pînă la 100 locuri   8 910 lei 
• de la 101 locuri şi mai mult   13 200 lei  

12. Farmacii 1 980 lei 
• Filiale ale farmaciilor  1 100 lei 

13. Tarabe din pieţe pentru deţinători de 
patente 

 
Gratis 

14. Unităţi de prestări servicii cu plată către 
populaţie: 

 
 

• de confecţionare şi reparaţii 2 200 lei 
• vulcanizare şi balansare  2 200 lei  
• spălătorie auto   3 300 lei/boxa  
• staţie de asistenţă tehnică 5 940 lei 
• Frizerii (servicii de frizerie, 

manichiură, pedichiură)  
1 100 lei pentru 

fiecare loc de muncă  
• saune   6 600 lei 
• băi 1 320 lei 
• internet – cafenea    275 lei pentru  

fiecare computer 
• aparate de joc   3 300 lei pentru   

fiecare aparat 
• de parcare a unităţilor de 

transport (1 - 50 locuri) 3 300 lei 

• de parcare a unităţilor de 
transport (51 - 100 locuri) 5 500 lei 



15. Centru de agrement  3 300 lei  
16. Centre de cultură fizică  3 300 lei 
17. Librării 1 100 lei  
18. Comercializarea producţiei finite  

• până la 50 m.p. 4 950 lei 
• de la 50 – 100 m.p.  5 280 lei 
• de la 100 – 200 m.p. 5 940 lei 
• mai mult de 200 m.p. 6 600 lei 

19. Unități de comercializare a biletelor avia 3 300 lei 
f. Taxa de piaţă 

 
 Suprafaţa totală a terenurilor şi a imobilelor 
amplasate pe teritoriul pieţei 

 
2 lei  

anual pentru fiecare 
metru patrat 

APL  şi 
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile 

  g. Taxa pentru cazare Venitul din vânzări ale serviciilor prestate 
de structurile cu funcţii de cazare 

 
2,2 % 

- 

h. Taxa balneară Venitul de vânzări ale biletelor de odihnă şi 
tratament 

- - 

i. Taxa pentru  
prestarea serviciilor 
de transport auto de 
călători pe teritoriul 
comunei 
 
 
 
 

Numărul de locuri în unitatea de transport:   
 

APL  şi 
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile  
 

• de pâna la 5 locuri  inclusiv   300 lei lunar 
• de pâna la 8 locuri  inclusiv   500 lei lunar 
• de la 9 pâna la 16 locuri  inclusiv 1 000 lei lunar 
• de la 17 pîna la 24 locuri inclusiv  

1 500 lei lunar 
• de la 25 pîna la 35 locuri  inclusiv  1 900 lei lunar 

 
• de peste 35 locuri   2 100 lei lunar 

j. Taxa pentru parcare  Suprafaţa parcării 6 lei 
anual pentru fiecare 

metru pătrat 

APL şi 
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile 

k.   Taxa de la 
posesorii de câini                                                                                                        

Numărul de câini aflaţi în posesiune pe 
parcursul unui an  

6 lei 
anual 

 pentru fiecare câine 

APL şi institu-
ţiile finanţate 
de la bugetele 
locale de toate 
nivelurile 

n. Taxa pentru parcaj Locul de parcaj  
2 lei/h 

  
sau 

 
10 lei/diurna 

APL şi insti-
tuţiile finanţate 
de la bugetele 
locale de toate 
nivelurile 

o. Taxa pentru unităţile 
stradale de comerţ 
şi/sau de prestare a 
serviciilor 

Gherete:  Autorităţile 
publice şi 
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile   

Și taxa, conform genului de activitate 
a.  ce comercializează:  

• băuturi alcoolice,  2 750 lei 
• articole de tutun  2 750 lei 
• produse alimentare  2 750 lei 
• produse nealimentare 2 750 lei 



• flori 1 500 lei 
b. ce comercializează două sau mai multe 
game de produse enumerate în  pct. a 

 
5 500 lei 

c. ce prestează servicii 1 320 lei   
• Frigidere, tonete, tarabe, unităţi de 

transport specializate şi altele, 
amplasate în  afara pieţelor 
notificate  

 
1 650 lei  

Sau 
5% / zi 

p. Taxa pentru 
evacuarea deşeurilor 

Numărul de persoane fizice înscrise la 
adresa declarată ca domiciliu, în dependenţă 
de: apartament la bloc sau casă la sol  

 
- 

 
- 

q. Taxa pentru 
dispozitivele 
publicitare 

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului 
publicitar  

 
550 lei 
 anual 

 pentru fiecare metru 
patrat   

Autorităţile 
publice şi 
instituţiile 
finanţate de la 
bugetele locale 
de toate 
nivelurile 

 
 

Secretar al Consiliului  GRIȚAC Alina 
   
Contabil - Șef  BOSTAN Natalia                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
        la Decizia Consiliului Comunei Ciorescu  

                                                                                                                     nr. 7/  din  „  10  ”  Decembrie   2020 
   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. Certificate de 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 

 
- 

 
1 000 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 - 1 000 lei 
4.3.5. Urgentarea  procedurii de înregistrare a căsătoriei - 1 000 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 - 1 200 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  GRIȚAC Alina 
   
Contabil - Șef  BOSTAN Natalia                       

 


