
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL COMUNEI  COŞNIŢA 

RAIONUL DUBĂSARI 

PRIMĂRIA 

MD-4572, s.Coşniţa, str.Păcii 51 

tel.(248)44-236, tel/fax.(248)44-238 

E-mail-aplcosnita@yahoo.com  

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

СОВЕТ КОМУНЫ  КОШНИЦА 

РАЙОН ДУБЭСАРЬ 

ПРИМЭРИЯ 

MД-4572, c.Кошница,  ул.Пэчий 51 

тел.(248)44-236, fax.(248)44-238 

E-mail-aplcosnita@yahoo.com  

_____________________________________________________________________________ 

Proiect 

 

D E C I Z I E  Nr. 

din 16 iulie 2019 

 

 

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului local  

nr.3/6 din 05.04.2019 

 

 În conformitate cu art.14(1) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia 

publică locală”, Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind finanțele publice 

nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 

25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare 

a activităţii de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.97, 

Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărârea Guvernului cu privire la 

desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931 din 08.12.2011, Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 

08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărârea Guvernului nr. 

643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a 

structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, Consiliul local 

DECIDE: 
 

1. Se modifică Decizia Consiliului local nr. 3/6 din 05.04.2019 “Cu privire la examinarea 

notificării Oficiului teritorial al Cancelariei de stat de abrogare a Deciziei Consiliului 

local nr. 8/13 din 26.12.2018 “Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor 

locale pentru  anul 2019” după cum urmează: 

 

- Se substituie Anexa nr. 1 la Decizia 3/6 din 05.04.2019 cu Anexa nr. 1 la prezenta 

Decizie. 

 

2. Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmează  a fi adusă la cunoştinţă  

contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului 

Fiscal de Stat. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Alexei Gafeli, 

primarul comunei Coşniţa.  

 

Preşedintele şedinţei                                                             

 

Secretarul Consiliului  

comunei Coşniţa                                                                   Ina Danilov 
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Anexa Nr.1 

 la Decizia nr.__ din 16.07.2019 

 a Consiliului comunei Coşniţa 

 
Taxele stabilite pentru unitățile comerciale și de prestări servicii pentru anul 2019 

 
Tipul obiectelor 

Capit./ 
paragr.P 

Baza imozabilă a obiectului 

impunerii (în limitele cărora 

autorităţile administraţiei publice 

locale sunt în drept să stabilească 

cotele 

Cotele concrete 

 

 

Taxa pentru amenajarea  

teritoriului 
114412 

Numărul mediu scriptic trimestrial al 

salariaţilor şi suplimentar: în cazul 

întreprinderilor individuale și 

gospodăriilor țărănești(de fermier) -

fondatorul întreprinderii individuale, 

fondatorul și membrii gospodăriilor 

țărănești și de fermier, în cazul 

persoanelor care desfășoară activitatea 

profesională în sectorul justiției-

numărul de persoane abilitate prin 

lege pentru desfășurarea activității 

profesionale în sectorul justiției  

 
- 80 lei, anual pentru fiecare salariat 

şi/sau fondator al întreprinderii 

individuale, al gospodăriilor țărănești 

(de fermier); 
 
Inclusiv membrii acesteia și/sau 

pentru fiecare persoană ce desfășoară 

activitatea profesională în sectorul 

justiției care este inclus în efectivul 

trimestrial de salariaţi. 
 

Taxa pentru unităţile 

comerciale şi/sau de 

prestări servicii. 

114418 

Suprafaţa comercială ocupată şi genul 

de activitate al unităţilor de comerţ 

şi/sau de prestări servicii care 

corespund activităților expuse în 

anexa nr.1 la Legea nr.231/210  
“Cu privire la comerțul interior” 

- 50 lei de fiecare m2 pentru suprafaţa 

cuprinsă între 1 şi 149 m
2
 

- 10000 lei pentru suprafaţa cuprinsă 

între 150 şi 249 m
2
 

- 12500 lei pentru suprafaţa cuprinsă 

între 250 şi 499 m
2
 

- 15000 lei/an pentru suprafaţa egală  

sau mai mare de 500 m
2
.  

Cotele stabilite mai sus se vor aplica 

pentru toate genurile de activitate 

comercială cu excepţia următoarelor: 
 

Comerţul cu amănuntul al produselor 

farmaceutice în magazine specializate 

(CAEM 4773) – 5000 lei 
 
Comerţul cu ridicata al produselor 

chimice (CAEM 4675) – 5000 lei 
 
Comercializarea benzinei şi motorinei 

(CAEM 4671, 4730) – 15000 lei 
 
Comercializarea gazului lichefiat 

(CAEM 4671, 4730) – 7000 lei 

Taxa de piaţa 114411 

Suprafaţa terenului pieţei şi clădirilor, 

construcțiilor a căror strămutare este 

imposibilă fără cauzarea de prejudicii 

destinației lor 

 
- 2 lei anual, pentru fiecare m

2 

Taxa pentru 

dispozitivele publicitare 
114415 

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului 

publicitar. - 500 lei anual, pentru fiecare m
2 

Taxa pentru cazare 114421 
Venituri din vânzări ale serviciilor 

prestate de structurile  cu funcţii de 

cazare. 

 
20% 

 

Secretarul Consiliului 

  comunei Coşniţa 

 

I.  Danilov 

 


