


 

 

 

 LEGISLAŢIA - Titlul VII Codul Fiscal  
Titlul VIII aprobat prin Legea nr.67-XVI din 05.05.2005. Publicat în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.80-82/353 din 

10.06.2005. Intră în vigoare de la 01.01.2006 conform Legii nr.68-XVI din 05.05.2005 



Articolul 292. Cotele şi termenele de plată a taxelor locale 

(1)  Termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscale privind 
taxele locale pentru subiecţii impunerii sunt -Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii 
imediat următoare trimestrului gestionar 
 

 

(2) Cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în 
funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. 



 1. Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal şi taxa pentru prestarea 
serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul primăriei orașului Rezina şi cotele 
acestora, conform anexei nr.1; 

 2. Se stabileşte taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii şi cotele acesteia, 
conform anexei nr.2; 

 3. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calculare, 
termenele de achitare şi de prezentare a dării de seamă la taxele locale stabilite, conform 
Titlului VII al Codului fiscal.  

 



Nr. 

d/o 

Denumirea taxelor Baza impozabilă a obiectului impunerii Cota taxei 

a) Taxa pentru amenajarea 

teritoriului 

Numărul mediu scriptic trimestrial al 

salariaţilor și suplimentar: 

120  lei anual pentru fiecare 

salariat și/sau fondator al 

întreprinderii individuale, al 

gospodăriei țărănești (de 

fermier), de asemenea membrii 

acesteia și/sau pentru fiecare 

persoană ce desfășoară  

activitate profesională în 

sectorul justiției  
b) Taxa de organizare a licitaţiilor 

şi loteriilor pe teritoriul unității 
administrativ-teritoriale 

Venituri din vânzările   bunurilor declarate la 

licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise 

0,1 % 

c) Taxa de plasare (amplasare) a 

publicităţii (reclamei) 
Venitul din vânzările  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 % 

d) Taxa de aplicare a simbolicii 

locale 

Venitul din vânzările    produselor fabricate 

cărora li se aplică simbolica locală  

0.1 % 



e) Taxa pentru 

unitățile 
comerciale și/sau 
de prestări servicii 

Unitățile de comerț și/sau de prestări 
servicii care corespund activităților 
expuse  în anexa nr.1 la Legea 

nr.231/2010 cu privire la comerțul 
interior 

Conform anexei nr.2 

f) Taxa de piaţă Suprafaţa terenului pieții și a clădirilor , 
construcțiilor 

5 lei anual pentru fiecare metru patrat 

g) Taxa pentru cazare Venitul din vânzările serviciilor prestate 

de structurile cu funcţii de cazare 

5% 

h) Taxa pentru 

prestarea 

serviciilor de 

transport 

Unitățile de transport,în funcție de 

numărul de locuri 

• 250 lei  lunar pentru fiecare autoturism 

cu capacitate de pînă la 8 locuri inclusiv;                              
• 500 lei lunar  pentru fiecare autovehicul  

cu capacitatea de la 8 și mai multe locuri 
inclusiv;  

• 200 lei  lunar pentru fiecare unitate de 

transportce prestează servicii în regim de 
taxi 

i) Taxa pentru 

parcare 

Suprafaţa parcării 10 lei anual pentru fiecare metru pătrat 
 

j) Taxa pentru 

dispozitivele 

publicitare  

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului 

publicitar 

150 de lei anual pentru fiecare metru 

pătrat  



Nr. 

crt. 
Taxele stabilite pentru unitățile comerciale și de prestări servicii Taxa  (în lei), 

anual 

  1. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun în 
magazine specializate și nespercializate, în dependență de amplasarea în teritoriu:  

Suprafața: 
 

În satele Boșernița, Stohnaia și cartierul Rezina Vest: 
până la 20 m2 inclusiv 10 

pentru fiecare metru pătrat suplimentar taxa se mărește cu  20 

Pe terasa I a orașului Rezina, satul Ciorna: 
pînă la 20 m2 inclusiv 900 

pentru fiecare metru pătrat suplimentar taxa se mărește cu  22 

Pe terasa II a orașului Rezina: 
pînă la 20 m2 inclusiv 1000 

pentru fiecare metru pătrat suplimentar taxa se mărește cu  24 

Pe terasa III a orașului Rezina: 
pînă la 20 m2 inclusiv 1250 

pentru fiecare metru pătrat suplimentar taxa se mărește cu  26 

  Comercializarea inclusiv a băuturilor spirtoase și/sau a articolelor de tutungerie taxa se majorează cu  2000 

2. Unitate de comerț ce desfășoară vînzarea angro și cu amănuntul doar al produselor din tutun și /sau 
băuturilor alcoolice și nealcoolice 

 

6000 

 3. Unități de comerț cu ridicata al metalelor și mineralilor metalice. Comerț cu ridicata al echipamentelor 
și furniturilor de ferărie pentru instalații sanitare și de încălzire. Comerț cu ridicata al altor produse 
intermediare. 

 

5000 

 4. Restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor 
-până la 20 m2 inclusiv 

-de la 21 m2  până la  50 m2  inclusiv 

- mai mult de 51 m2  

 

6000 

8000 

10000 



 5. Unități de comerț cu ridicata al metalelor și mineralilor metalice. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de 
ferărie pentru instalații sanitare și de încălzire. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare. 
- până la 100 m2 inclusiv 

- pentru fiecare metru pătrat taxa se mărește 

 

 

5000 

100 

6. Activități de alimentație ( catering) pentru evenimente  6000 

7. Alte activități de alimentație, cu excepția cafenelor pentru copii 1000 

8. Cafenea pentru copii 100 

9. Terase de vară amplasate pe teren privat/arendat: 
până  la 50 m2  inclusiv 

de la 51 m2 până la 100 m2  inclusiv 

 mai mult de 101 m2  

 

500 

1000 

1500 

10. Comercializarea  materialului lemnos și al  materialelor de  construcție și echipamentelor sanitare; Comerțul cu 
amănuntul al aricolelor de fierărie, articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit.  
-până la  30 m2  inclusiv 

- de la 31 m2 până la 50 m2  inclusiv 

- de la 51 m2 până la 100 m2  inclusiv 

- de la 101 m2 până la 200 m2  inclusiv 

- de la 201 m2 până la  250 m2 inclusiv 

- de la 251 m2 până la 350 m2  inclusiv 

- de la 351 m2 până la 400 m2  inclusiv 

- de la 401 m2 până la 500 m2  inclusiv 

- mai mult de 501 m2 

 

 

3500 

4500 

6500 

8000 

15000 

18000 

21000 

25000 

32000 

11. Comerțul cu amănuntul al  articolelor și al aparatelor  electrocasnice.  
-până la 50 m2  inclusiv 

- pentru fiecare metru pătrat suplimentar taxa se mărește cu 

 

5000 

26 

12. Comerțul cu amănuntul al  produselor farmaceutice 

-În satele Boșernița, Ciorna Stohnaia și cartierul Rezina Vest, terasa I, II 
- pe terasa III a orașului Rezina  
până  la 20 m2  inclusiv 

pentru fiecare metru pătrat suplimentar taxa se mărește cu  

 

100 

 

5000 

26 



13. Comerțul cu amănuntul al  florilor, plantelor, și al semințelor și hranei pentru animale  
Comercializarea doar a florilor: 

până  la 10 m2  inclusiv 

mai mult de 10 m2  

2000 

 

1000 

2000 

14. Comerțul cu amănuntul al  mobilei, al articolelor de iluminat și articolelor de uz casnic n.c.a  
-până la  50 m2  inclusiv 

- de la 51 m2 până la 100 m2  inclusiv 

- de la 101 m2 până la 300 m2  inclusiv 

-mai mult de 301 m2 

 

4500 

7000 

8500 

10000 

15. Comerțul cu amănuntul al  covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea. 
-până la  50 m2  inclusiv 

-mai mult de 50 m2 

 

2000 

4000 

16. Comercializarea mașinelor agricole, utilajului, echipamentelor și al furniturilor  
-până la  100 m2  inclusiv 

-mai mult de 100 m2 

 

5500 

10000 

17. Activități de intermediere în comerțul cu ridicata 7000 

18. Comerțul cu amănuntul  al  textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei 3000 

19. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzarea predominantă de produse nealimentare 7000 

20. Comerțul cu amănuntul a produselor farmaceutice veterinare 3000 

21. Comerțul cu amănuntul a articolelor medicale, optice 3000 

22. Comerțul cu amănuntul al  combustibililor, gazului îmbuteliat, cărbunilor și lemnului pentru uzul în 
gospodărie 

5000 

23. Comerțul cu amănuntul al  cărților, ziarelor și al articolelor de papetărie  1000 

24. Comerț cu autovehicule 10000 

25. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor 3000 

26. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie 3000 

27. Colectarea și Comercializarea  deșeurilor și resturilor (feroase și din plastic) 4000        

28. Comercializarea îngrășemintelor și produselor agrochimice 2000 

29. Comerțul cu  motociclete, motoblocurilor și  bicicletelor, piese și accesorii aferente; Întreținerea și repararea 
motocicletelor. 

2500 

30. Comercializarea  benzinei, motorinei și a gazului lichefiat  65000 



31. Comerțul cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații 5000 

32. Comerțul  cu amănuntul care nu se efectuiază prin magazine, stănduri, chioșcuri și piețe 1500 

33. Comerțul cu amănuntul al  ceasurilor și bijuteriilor:  
doar din metale și pietre neprețioase 

din metale și pietre prețioase și neprețioase 

 

3000 

5000 

34. Comerțul cu amănuntul  efectuat  prin standuri, chioșcuri, piețe, unităti mobile a produselor alimentare, al 
textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei și al altor produse, cu excepția florilor 
-până la  5 m2  inclusiv 

- de la 5 m2 până la 10 m2  inclusiv 

- de la 11 m2 până la 15 m2  inclusiv 

-mai mult de 15 m2 

 

 

1000 

1400 

2000 

3000 

35. Comerțul cu amanuntul cu  piese și  accesorii  pentru autovehicule 

-până la  30 m2  inclusiv 

- de la 31 m2 până la 50 m2  inclusiv 

- de la 51 m2 până la 100 m2  inclusiv 

-de la 101 m2 până la 200 m2  inclusiv 

-mai mult de 20 m2 

 

3500 

4500 

6500 

8000 

12000 

36. Comerț cu amănuntul al echipementelor sportive  500 

37. Întreținerea și repararea    autovehiculelor cu excepția spălătoriilor auto, reparării, montării sau înlocuirii 
anvelopelor și a camerelor de aer. 
- pentru fiecare post de lucru 

 

 

2000 

38. Coafură și alte activități de înfrumusețare 

- pentru fiecare post de lucru 

 

1000 

39. Activități  ale centrelor de fitnes, sălilor de forță și alte activități sportive 4000 

40. Activități de  jocuri de noroc cu excepția biletelor de loterie și  pariurilor 150000 

41. Comercializare biletelor de loterie și pariuri 3000 

42. Spălătorie auto, inclusiv autoservire 

- pentru fiecare post de lucru 

 

1500 

43. Repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor și a camerelor de aer  2500 

44.  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 2000 

45. Repararea echipamentelor de comunicaţii  500 



46. Repararea aparatelor electronice de uz casnic 500  

47. Reparația de uz gospodăresc și a echipamentului pentru casă și grădină  500  

48. Reparația încălțămintei și a articolelor din piele 500  

49. Repararea mobilei și a furniturilor casnice 500  

50. Reparația ciasurilor și a bijuteriilor din metale și pietre prețioase și neprețioase 1000  

51. Repararea  articolelor personale și  de uz gospodăresc, a aparatelor electronice 1000  

52. Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 3000   

53. Activități  de fotocopiere,de pregătire a documentelor  și alte activități specializate de secretariat, 

activități  de traducere scrisă și orală 

1500  

54. Activități  de întreținere corporală și alte activități de servicii personale 4000 

55. Spălarea și șamponarea,  curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană, carpetelor și 
covoarelor. Activități de curățenie. 

500  

56. Activități  de închiriere de  bunuri personale și gospodărești 2000  

57. Activități de închiriere  de autovehicule; Activități de închiriere de alte mașini, echipamente și bunuri 

tangibile. 

3500  

58. Activități  fotografice; Comerț cu amănuntul al înregistrărilor muzicale și video în magazine 

specializate.  

3000  

59. Activități ale agențiilor turistice și ale tur-operatorilor; Alte servicii de rezervare și asistență turistică. 2000  

60. Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 1000  

61. Activități de pompe funebre și similare gratis 

62. Activități ale agențiilor imobiliare 2000  

63. Alte activităţi de servicii personale n.c.a. 1000  


