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RAIONUL STRĂŞENI

CONSILIUL COMUNAL LOZOVA

DECIZIE nr.3/3 

din 08.06.2018

Si privire la modificarea Regulamentului 
pud serviciul de colectare a impozitelor 

paselor locale pentru anul 2018 „

|||î temeiul art.14 alin (2) lit.l al Legea nr.. 436 -  XVI din 28 decembrie 
!ji*”privind administraţia publică locală” cu modificările ulterioare , din necesitatea 

enită de a include şi alţi agenţi economici la taxele locale, având avizele pozitive 
Comisiilor Consultative de specialitate, Consiliul comunal Lozova, DECIDE:

IPsIŞe modifică Regulamentul privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor 
pentru anul 2018, a Deciziei 6/5 din 15.12.2017, capitolul VII Taxa pentru 

Ipstarea serviciilor de transport auto de călători cu includerea sintagmei : 175 lei/lunar 
iisru fiecare unitate de transport cu capacitatea de pînă la 9 locuri, inclusiv;

ÎL Revederile prezentei Decizii vor fi aduse la cunoştinţă: 
plospectoratului Fiscal de stat Străşeni; 
i-Angentului Economic vizat; 
ii Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat.

m. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului dl Lilian Botnaru.
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REGULAMENT

PRIVIND SERVICIUL DE COLECTAREA IMPOZITELOR 

SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018
j

raxa pentru amenajarea teritoriului

1, Drept obiect al impozitării devine numărul mediu scriptic trimestrial al 
triaţilor sau fondatorii întreprinderilor, în cazul în care aceştea activează în 
reprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.
2. Plătitori ai'taxei pentru amenajarea teritoriului sînt persoanele fizice şi 

.bice înregistrate în calitate de întreprinzători, care dispun de bază impozabilă.
3. Mărimea anuală a taxei constituie 150 lei anual pentru fiecare salariat sau 

-.dator.
4, Agenţii economici prezintă calculul şi achită taxa trimestrial, pînă la ultima zi 
• nii imediat următoare după trimestrul gestionar.

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul 
ităţii administrativ-teritoriale
1. Obiectul taxabil reprezintă valoarea (venitul din vînzări) a bunurilor 
.arate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise.
-■ Plătitorii taxei sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de 
eprinzător-organizator al licitaţiilor şi loteriilor şi au primit autorizaţia.

Mărimea taxei este de 0,15%din valoarea mărfurilor declarate la licitaţii sau 
de emitere a biletelor de loterie,

-r Taxa respectivă este achitată de către agenţii economici -  organizatori la 
&:ui local cel puţin cu o zi înaintea efectuării licitaţiei sau a loteriei,

laxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

| Isza impozabilă la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) o 
ferme cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor 
iferz perimetrelor localităţilor:

fe. cin vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor 
forare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele 
■:zice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu 
::;aTV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia 
.asării publicităţii exterioare;
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2. Subiecţi ai impunerii pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii 
jfreclamei) sînt:

persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care 
pasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii 
tpuerioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, 
ijplegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV,
jfeernetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).
Hm
ţ  3. Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) constituie: Anexa 2

pla  sutădin venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a 
■Simţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin 
ijpsiele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace
fm  excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).
It;||A _

4. Persoanele juridice sau fizice prezintă calculul trimestrial,.pînă în ultim  ̂zi a 
Işiiii imediat următoare trimestrului gestionar.

|  IV. Taxa pentru dispozitivele publicitare
jş
m  1. Baza impozabilă la taxa pentru dispozitivele publicitare o constituie 
pprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar.
K  2. Subiecţi ai impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare sînt persoanele 
ferriice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care sînt 

jgrrietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea 
fgjj|plcităţii exterioare.

Iii. Taxa pentru dispozitivele publicitare costituie:conform anexei nr. 2
. ’:BffŞ

■ le i  anual pentru fiecare metru pătrat al feţei (feţelor) dispozitivului publicitar
p n a  la 4m2
Slei anualpentru fiecare metru pătrat al feţei (feţelor) dispozitivului publicitar 

a la 10m2.
piei anual pentru fiecare metro patrat al feţei(feţelor)dispozitivelor publicitar 

a 15m2
i anual la 15m2

fe;.;:

îi

Persoanele juridice prezintă calculul trimestrial, pînă în ultima zi a lunii 
at următoare trimestrului gestionar.
Se stabileşte efectuarea inventarierii semestriale a dispozitivelor publicitare, 
mirea persoanei responsabile de executarea inventarierii şi întocmirea unui 
u de evidenţă a acestora, cu atribuirea numărului de inventariere fiecărui 
tiv publicitar în parte.



e stabileşte obligatoriu avizul arhitectului orăşenesc la amplasarea 
tivelor publicitare.

7/1 xa de aplicare a simbolicii locale
ixa menţionată constituie 0,1% din venitul din vînzări 'ale produselor 
te cărora li se aplică simbolica locală.

taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări
cii -

a menţionată constituie plata pentru eliberarea autorizaţiilor pentru 
area unităţilor comerciale, cu excepţia obiectelor amplasate în zona de 
ie a drumurilor.
itorii taxei pentru unităţile comerciale şi de prestări servicii -  persoanele 
■ sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi 
iale sau de prestări servicii.
tru participanţii la cel de-al doilea război mondial, persoanele deportate în 
a regimului stalinist, persoanele care au participat la acţiunile de luptă din 
tan, la luptele pentru apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a 
cii Moldova, la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl, cît şi 
invalizii de gr. I -  III, mărimea taxelor se.reduce cu 30 la sută.
•tru farmaciile cu regimul de lucru non-stop rhărimea taxei se reduce cu 50

aţii economici începători se scutesc de plata taxei pentru unutatea 
;ală sau prestări servicii primele 6 luni de activitate,după care primul an 
trate se stabileşte taxa de 1200 lei/anual.
vitatea comercială fără autorizaţie de amplasare pe perioada dată este 
mă şi se pedepseşte conform legislaţiei.
iţii economici care arendează spaţii comerciale ce aparţin cooperaţiei de 
, achită taxa de amplasare în principii generale.
;le pentru amplasarea unităţilor comerciale sînt stabilite în raport cu locul 
irii lor în trei zone ale oraşului (se anexează).
ăţile comerciale amplasate pe străzile hotar între zone se consideră în zona 
centru, indiferent de care parte a străzii sînt situate, 
ăţile comerciale sînt grupate în raport cu mărfurile comercializate, forma 
:ecturală şi nivelul comodităţilor create pentru cumpărători:

ăţile alimentaţiei publice:

urant,sala de banchete

Om2 -.3500 lei



. 51 m2 pînă la 150m2 - 5000 lei 
200 m2 -7500 lei 
30fim2- 15000 lei
mult de 301 m2 - 18500 lei

;

, Cafenea, bar, bufet, cu suprafaţa de: 
la 30 m2 -250Olei

la 50 m2 - 3100 lei 
i 51 m2 pînă la 100 m2 - 3600 lei 
muîtrde 104 m2 - 4500 lei

ufetele ce deservesc instituţiile de învăţămînt şi alte instituţii şi întreprinderi - 
O lei /anual

ist-Food - 2600 lei/anual '  - -

Ureprinderile de comerţ cu amănuntul:

agazin (produse alimentare, mărfuri industriale, mărfuri mixte cu suprafaţa

la 2Om2 - 1500 lei 
i 21 m2 pînă la 30 m2 - 2500 lei 
i 31 m2 pînă la 50 m2 - 3000 lei 
i 51 m2 pînă la 130 m2 - 3500 lei 
mult de 13Im2 -50001ei

agazin de cărţi (librărie) - 1000 lei

agazin , materiale de construcţii:

la  25 m2 - 3500 lei 
26 m2 pînă la 50 m2 - 5250 lei 

• 51 m2 pînă la 100 m2 - 6500 lei 
i 101 m2 pînă la 200 m2 - 10000 lei 
i -01 m2 pînă la 300 m2 - 12250 lei 
mult de 30Im 2 - 15500 lei

rcţie comercială (butique): în incinta Centralei
&ercialei



l&Pmtăţi (oficiu, punct comercial) de primire a comenzilor pentru fabricarea 
>r şi ferestrelor termopan, lemn, metal ^

Pi de activitate 1200 lei/anual 
n de activitate 2600 lei /anual

fEUnităţi pentru prelucrarea, fabricarea şi comercializarea lăzilor, paletelorfpst lemn-4200 lei/annual

BWţ'-
-Xnităţi ce prestează şi comercealizeză produsele agricole din depozite 
crişoriferice-42001ei/anual

|wtăţi ce prestează servicii:
IR̂I" -

plîptăţi ce prestează servicii de-întreţinere şi reparare a autovehiculelor, 
gfetercealizarea pieselor de schimb şi altele

jjfeâ ia 30 m2 - 2500 lei
ţila 30,1 m2 pînă la 60 m2 - 3000 lei
ps! mult de 61 m2 - 3500 lei

■Unităţi ce prestează servicii de calculator şi xerox:

fetru fiecare unitate de calculator - 800 lei*/anual
fetru fiecare unitate de „xerox” - 600 lei/ anual
H
W'
Bi
felinităţi ce prestează alte servicii:

!

Frizerie, cabinet cosmétologie: 
pentru fiecare loc de muncă, inclusiv manichiură - 
1000 lei /anual
Băi, saune, bazine - 1500 lei /anual 
Săli pentru antrenament - 1000 lei / anual 
Ateliere pentru reparaţii (haine, încălţăminte, electrocasnice, etc,) 
1500 lei / anual
Atelier foto, video - 1000 lei/ anual 
Aghnţie de nunţi - 1500 lei /anual 
Servicii de turism, bilete de călătorie 
Servicii poligrafice , de publicitate ş.a.
Servicii de contabilitate,consultanţă şi audit - 1000 lei/anual 

Ireşterea şi com ercealizarea produselor de carne, ouă, lapte etc.
fcăla 20m2 -3600 lei anual

1000 lei /anual 
1000 lei /anual



la 5 " - 700 lei
5.1 m2 pînă la 10 m2 - 900 lei
10.1 m2 pînă la 20 m2 - 1400 lei
20.1 m2 pînă la 30 m2 - 2000 lei 
nult de 30 m2 - 2500 lei

eretă, tarabă (cu excepţia celor din comerţul ambulant) - 2400 lei 
ităţi ce comercializează flori:
iă la 10 m2 - 1300 lei 
la 11 m2 pînă la 25 m2 - 2000 lei 
la 26 m2 - 2500 lei

Ităţi de com erţ ambulant:

0 lei/zi în cadrul sărbătorilor locale(hram, festival etc.)

Gheretă- 200.0 anual, 2001ei/zi - ........
Autovehicul - 2000 annual, 200 lei/zi 
Remorcă - 2000 anual ,200 lei/zi 
Tarabă - 2000 anual,200 lei/zi 
Terminal de plăţi online - 300 lei/anual 
Topogane, terenuri pentru copii, puncte de atracţie în locuri publice ,

nă la 10m2 -20.0 lei/zi ■ ■
:1a l l m 2• 30m2-5001 ei/'zi 
3 la 31m2-50m 2-1000 lei/zi 
î la 51rn2- 70m2-15001ei/zi 
ai mult de 71m2-20001ei/zi
nităţi comerciale:

de alim entare cu combustibil - 10.500 lei/ anual 
plicarea coeficientului pentru amplasarea teritorială) 
acie, cu suprafaţa comercială de: (inclusiv S depozitului)

5 m2 - 2600 lei 
n2 pînă la 61 m2 - 2800 lei 
de 61 m2 - 3500 lei

i de comerţ al produselor farmaceutice veterinare cu suprafaţa
ală de: ... ;

■ m2 - 2000
:‘2 pînă la 50 m2 - 2800 lei 
de 51m2 - 3500 lei



t
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ia 20m2 -5000 lei anual
5. Unităţi ce prestează servicii de vulcanizare - 1500 lei /anual
6, Unităţi ce prestează servicii de studiere a limbilor străine - 1500 lei /

7.Colecta rea produselor agricole :
[miez de nucă - 1500 lei /anual  alte 
produse -1000 lei /anual  

B  8. Prelucrarea si ambalarea fructelor uscate - 2000 lei

9.Colectarea metalului uzat - 3000 lei 
B l  10' Evacuarea apelor reziduale din haznale - 2000 lei

11, Livrarea apei potabile -1000 lei
12, Activităţi sportive şi recreative, (tenis de masă, tir, etc.) - 1500 lei
13, Producerea şi comercializarea elementelor din beton - 42001ei

VIL Taxa pen tru  p res ta rea  serviciilor de transport auto de călători

Baza impozabilă a obiectului impunerii constituie numărul de unităţi de
•ort.

Proprietarul unităţilor de transport auto va achita 
~o0 le i/ lunar pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de pînă la 

inclusiv şi 175 lei/lunar pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea 
fel ia 9 locuri.

Proprietarul unităţilor de transport auto va prezenta darea de seamă 
’ pspectoratul Fiscal trimestrial,  până la ultima zi a lunii imediat următoare 

Jirului gestionar,
B L  MII. Taxa de p iaţă

/Obiectul taxabil constituie suprafaţa totală ă terenului şi a imobilelor
îjfeplasate pe teritoriul pieţei.

|' jlse-ministraţia pieţei va achita câte 20 lei anual pentru fiecare metru pătrat din 
Hp&ta terenului administrat,
B p f  A d m i n i s t r a ţ i a  p i e ţ e i  p r e z i n t e  d a r e a  de s e a m d  \a I n s p e c t o r a t u l  f  i s c a l  
t r i m e s t r i a l ,  p â n ă  la  u l t i m a  zi a l u n i i  i m e d i a t  u r m ă t o a r e  t r i m e s t r u l u i

B p e  stionar.
W lX , Taxa pentru cazare
■ k  Obiectul taxabil este valoarea serviciilor prestate de structurile cu funcţii de

■ ca z are ,
M l  Plătitori ai taxei pentru cazare sînt persoanele fizice şi juridice ce au piimit 
»Autorizaţia de cazare,  înregistrate în calitate de întreprinzător,  care prestează 

»servicii  de cazare.
Mp Mărimea maximă a taxei este de 5 % faţă de valoarea serviciilor prestate de
■I
Xduucturile cu funcţii de cazare.

P o v e A c r n o l o  i n  v î  H i a o  n v o 7 i n f ^  r o l r n l n l  H*v i m o c f  v i  a  1 n î n ^  î  tn 1 1  l f  1 m  o v  i o

Ia . Taxa pentru parcare



1. Obiectul taxabil pentru parcare -  garare a autovehiculului pe un teritoriu 
special sau într-o construcţie specială; destinată garării şi păstrării mijloacele'“ de 
transport şi prestării de servicii aferente contra plată.

2, Mărimea taxei pentru parcare este de 15 lei/m2 anual.
3, Persoanele juridice prezintă calculul trimestrial; pînă în ultima zi a lunii 

imediat următoare după trimestrul gestionar.
4. Taxa pentru parcare -  persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate 

de întreprinzător, care prestează servicii de parc

XI, Taxa pentru  p a rca j
1, Obiectul taxabil pentru parcaj -  locul de parcaj special amenajat, utilizat 

pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen.
2, Mărimea taxei pentru parcaj este de 150 lei anual pentru fiecare loc de 

parcaj.
3, Persoanele fizice şi juridice prezintă calculul trimestrial, pînă în ultima zi a 

lunii imediat următoare după trimestrul gestionar,
4, Taxa pentru parcaj -  persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de 

®  întreprinzător, care prestează servicii de parcaj.
%

XII, Taxa pen tru  sa lu b rizare
1.Obiectul impunerii la taxa pentru salubrizare*- numărul de persoane fizice 

inscrise la adresa declarată ca domiciliu,
2, Mărimea taxei pentru salubrizare este de201ei lunar pentru fiecare 

şsmiciliat înscris la,.adresa respectivă, dar nu mai mult de 40- lei lunar,

Scutirea de taxe  
Se scutesc de plata:

a) tuturor taxelor locale -  autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la
etele de toate nivelurile; '

b) tuturor taxelor locale -  misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate 
stora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele

Ipiernaţionale la care Republica Moldova este parte;
c) tuturor taxelor locale -  Banca Naţională a Moldovei;
d) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii 

Ipninistrativ-teritoriale - organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurări
1 nbursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la bu 

iSfezării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriaie;
e) taxei de amplasare a publicităţii -  producătorii şi difuzorii de publicitate 

jeciaiă şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale;
f) taxei peritru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor ţărăneşti 
rmieri) care au atins vîrsta de pensionare;
g) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii -  persoanele 

e practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care
»Secţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande;

§ ..
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h) tuturor taxelor locale -  proprietarii sau deţinătorii bunurilor 
îiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei în
iare,




