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D E C I Z I A nr. 6.1 

 “Cu privire la aprobarea taxelor locale 

pe teritoriul or.Leova pentru anul 2022” 

 In conformitate cu Titlul VII “Taxele locale” din Codul fiscal, Legea privind administratia publica 

locala nr. 436 /2006, Legea privind finantele publice nr. 397/2003, Legea finantelor publice si 

responsabilitatii bugetar fiscal nr. 181 /2014, Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de baza de 

reglementare a activitatii de intreprinzator, Legea nr.160/2011  privind reglamentarea prin autorizare a 

activitatii de intreprinzator, Legea nr.1227/1997 cu privire la publicitate, Legea nr.231/2010 cu privire la 

comertul interior, Hotarirea Guvernului nr.931/2011cu privire la desfasurarea comertului cu amanuntul, 

Hotarirea Guvernului nr. 1209 /2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentatie publica, Hotarirea 

Guvernului nr. 643 /2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice si criteriilor de clasificare a 

structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si de servire a mesei, Hotarirea Guvernului cu privire 

la parcarile auto cu plata pe teritoriul Republicii Moldovei nr. 672 /1998, Hotarirea Guvernului cu privire 

la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de calatori si bagaje nr.854 /2006 si  în scopul asigurarii 

partii de venituri a bugetului local . 

  

Consiliul orasenesc Leova a DECIS: 

 

1.In anul 2022 pe teritoriul primariei Leova se stabilesc taxele locale conform titlului VII a Codului 

fiscal, cu exceptia taxei pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii precum si taxa pentru prestarea 

serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, oraselor si satelor (comunilor) si cotele 

acestora, conform anexei nr.1; 

2.Se stabileste taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii si cotele acesteia, conform 

anexei nr.2; 

             3.Se stabileste taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul 

municipiilor, orașelor si satelor (comunelor) si cotele acesteia, conform anexei nr.3; 

4.Subiecții impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calculare, termenele de 

achitare si prezentarea darii de seama la taxele locale stabilite, conform Titlului VII al Codului fiscal; 

5.Prezenta decizie in termen de 10 zile din data adoptarii, urmează a fi adusă la cunoștința 

contribuabililor si prezentata subdiviziunilor structuale teritoriale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat; 

6.La data intrării in vigoare a prezentei decizii, se abroga Decizia consiliului orășenesc Leova nr.8.1 

din 06.11.2020 “Cu privire la stabilirea taxelor locale pe teritoriul primariei Leova”; 

7.Decizia dată intră in vigoare de la 01.01.2022; 

8.Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama primarului or, Leova. 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI   

 Contrasemnat 

SECRETAR AL CONSILIULUI               G.Scedrova 
 

 



Anexa nr.1 

la decizia Consiliului orasenesc Leova 

nr.6.1 din 10.11.2021  

 

Taxele locale, cotele si inlesnirile fiscal ce se pun in aplicare 

pentru anul 2022 pe teritoriul primariei or.Leova 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea taxelor Cota taxei de baza 
(in lei/% pentru anul 

calendaristic) 

Coeficient 
pentru 
locul 

amplasarii 
(doar in 

cazul taxei 
de piata si 

taxei pentru 
dispozitivele 
publicitare) 

Coeficie
nt 

pentru 
tipul 

pietei 
(doar in 

cazul 
taxei de 
piata) 

Coeficient 
pentru 
regimul 

de 
activitate 
a pietei 
(doar in 

cazul taxei 
de piata) 

Inlesnirile 
fiscal 

conform 
art.296 din 

Codul 
fiscal, 

suplementar 
celor 

stabilite prin 
art.295 

1 Taxa pentru amenajarea 
teritoriului 

150 lei X X X X 

2 Taxa de organizare a 
licitatiilor si loteriilor pe 
teritoriul unitatii 
administrative-teritoriale 

X X X X X 

3 Taxa de plasare 
(amplasare) a publicitatii 
(reclamei) 

5% X X X X 

4 Taxa de aplicare a 
simbolicii locale 

X X X X X 

5 Taxa de piață -cu activitatea 7 zile pe 
saptamina – 11 lei m2 
-cu activitatea 1 zi pe 
saptamina – 3 lei 

X X X X 

6 Taxa pentru cazare 7.5% X X X X 

7 Taxa balneara X X X X X 

8 Taxa pentru parcare 10 lei m2 X X X X 

9 Taxa de la posesorii de 
ciini 

X X X X X 

10 Taxa pentru parcaj X X X X X 

11 Taxa pentru salubrizare 12 lei /lunar/pers. X X X X 

12 Taxa pentru dispozitivele 
publicitare 

300 lei m2 X X X La 
publicitate
a sociala 

 

 

SECRETAR AL CONSILIULUI                         G. SCEDROVA 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la decizia Consiliului orasenesc Leova 

nr.6.1 din 10.11.2021  

 

Taxa pentru unitațile comerciale si/sau prestări servicii 

 

 1.Taxa pentru unitațile comerciale si/sau de prestșri servicii 

                                      Cota anuala de achitare a taxei date pentru: 

• O unitate comerciala cu profil alimentar: 

Suprafața unitații   Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 25 m2(inclusiv)            - 5300; 

Mai mult de 25m2 – 40m2(inclusiv) - 5700; 

Mai mult de 40m2 – 80m2(inclusiv) - 7900; 

Mai mult de 80m2 – 150m2(inclusiv) - 8300; 

Mai mult de 150m2   - 10000; 

 

• O unitate comerciala cu profil mixt (alimentar, nealimentar) 

• Suprafata unitații          Taxa anuala(Lei) 

• Pîna la – 25 m2(inclusiv)               - 5300; 

• Mai mult de 25m2 – 40m2(inclusiv) - 5700; 

• Mai mult de 40m2 – 80m2(inclusiv) - 7900; 

• Mai mult de 80m2 – 150m2(inclusiv) - 8300; 

• Mai mult de 150m2-500m2(inclusiv) - 10000; 

• Mai mult de 500m2-600m2(inclusiv) - 30000; 

• Mai mult de 600m2-                               -   50000; 

; 

• O unitate comerciala cu profil nealimentar: 

Suprafata unitații   Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 60 m2(inclusiv)            - 5300; 

Mai mult de 60m2 – 100m2(inclusiv) - 6600; 

Mai mult de 100m2 – 250m2(inclusiv)- 7300; 

Mai mult de 250m2 – 450m2(inclusiv)- 10000; 

Mai mult de 450m2 – 650m2(inclusive)- 13000; 

Mai mult de 650m2        - 16000; 

 

• Unitatile de alimentația publica (anual) 

- Restaurant             - 10000; 

- Cafenea             - 7100; 

- Bar              - 7100; 



- Bar-cafenea             - 7100; 

- Disco-bar             - 7100; 

- Pizzeria    - 7100; 

- Bufet                - 5000; 

- Cantina    - 4700; 

- Sala de festivitati            - 5000; 

 

• Magazine-depozite comerciale: 

Suprafata unitatii    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 50m2(inclusiv)            - 10000; 

Mai mult de 50m2 – 100m2(inclusiv) - 11000; 

Mai mult de 100m2 – 400m2(inclusiv)- 12000; 

Mai mult de 400m2 – 700m2(inclusiv)- 14000; 

Mai mult de 700m2   - 16000; 

 

• Terase pe perioada timpului cald: 

Suprafata unitații    Taxa lunara(Lei) 

Pîna la – 15m2(inclusiv)            - 700; 

Mai mult de 15m2    - 1000; 

• Vinzari la tarabe, frigidere, cisterne, ștanduri, automate comerciale: 

- 1500 lei/an; 

• Intretinerea si reparatia autovehiculelor: 

Suprafata unitatii    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 30m2(inclusiv)            - 6000; 

Mai mult de 30m2    - 8000; 

• Spălătorii auto: 

- 4000 lei/an; 

• Sala de trenajoare, fitnes: 

- 3000 lei/an; 

• Stații PECO: 

- 50000 lei/an; 

• Comert ambulant vremelnic, de durata scurta: 

- 50 lei/zi; 

• Frizerii, prestări servicii cosmetologice: 

Suprafata unitatii    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 20m2(inclusiv)            - 2000; 

Mai mult de 20m2 – 40m2(inclusiv)     - 5000; 

Mai mult de 40m2             - 6000; 

 



• Ateliere de reparație si confecționare a imbrăcămintei si 

incaltămintei, crosetare: 

Suprafata unitații    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 10m2(inclusiv)            - 1200; 

Mai mult de 10m2 – 20m2(inclusiv) - 1600; 

Mai mult de 20m2              -    2000; 

 

• Producerea si comercializarea materialelor, echipamentelor si altor 

mărfuri utilizate in construcții, fabricarea si comercializarea 

mobilierului: 

Suprafata unitații    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 50m2(inclusiv)  - 4530; 

Mai mult de 50m2   - 7500; 

• Farmacii: 

Suprafata unitații    Taxa anuala(Lei) 

Pîina la – 90m2(inclusiv)  - 9500; 

Mai mult de 90m2   - 18000; 

Farmacii veterinare  - 4500; 

 

• Cabinete stomatologice: 

Suprafata unitații    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 10m2(inclusiv)  - 4000; 

Mai mult de 10m2   - 6000; 

• Unitati comerciale-telefonie mobila: 

Suprafata unitatii    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 20m2(inclusiv)  - 7000; 

Mai mult de 20m2   - 15000; 

• Pentru vinzarea biletelor de calatorii: 

- 3000 lei/an; 

• Pentru servicii Xerox, foto: 

Suprafata unitații    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 10m2(inclusiv)            - 1200; 

Mai mult de 10m2             - 1500; 

• Alte servicii (decît indicate mai sus) : 

Suprafata unitații    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 30m2(inclusiv)            - 1600; 

Mai mult de 30m2 – 70m2(inclusiv) - 2100; 

Mai mult de 70m2 – 100m2(inclusiv) - 5100; 

Mai mult de 100m2   - 7300; 



• Chioscuri pentru comercializarea articolelor din tutun: 

Suprafata unitații    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 5m2(inclusiv)   - 15000; 

Mai mult de 5m2              - 17000; 

• Alte chioscuri si gherete: 

Suprafata unitații    Taxa anuala(Lei) 

Pîna la – 5m2(inclusiv)   - 1500; 

Mai mult de 5m2 – 10m2(inclusiv) - 1800; 

Mai mult de 10m2 – 20m2(inclusiv) - 2100; 

• Tonete, butoaie, automate pentru vinzări:                                                                         

-         -1500 lei/an; 

• Rulote, unitați de transport specializat: 

- 3000 lei/an; 

• Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi , prin 

internet sau prin magazinele online 

                 - 3000 lei/an 

• Taxa pentru instalarea corturilor, meselor și altor atribute în 

scopuri de promovare comercială / politică 
             - 100 lei/zi pentru 1 unitate. 

 

Nota: Pentru regim de activitate non-stop, taxa anuala se majoreaza cu 10%. 

 

 

SECRETAR AL CONSILIULUI                G.SCEDROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 

la decizia Consiliului orasenesc Leova 

nr.6.1 din 10.11.2021 

 

Cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul orasului Leova 

 

Nr. 
d/o 

Tipul unitatii de 
transport pentru 

prestarea serviciilor 
de transport auto 

pe teritoriul 
orasului Leova 

Cota 
taxei de 

baza  
( lei/ 
lună) 

Coeficientul 
pentru 

itinerarul 
parcurs 

(in % sau in 
lei, la cota 

taxei de 
baza) 

Coeficientul 
pentru 

periodicitatea 
circulatiei pe 

itinerar 
(in % sau in 
lei, la cota 

taxei de baza) 

Coeficientul 
pentru 

fluxul de 
calatori pe 

itinerar 
(in % sau in 
lei, la cota 

taxei de 
baza) 

1 Unitatea de 
transport pentru 

prestarea serviciilor 
in regim de taxi 

175 X X X 

2 Autobuze cu 
capacitatea: 

X X X X 

 -de pina la 11 locuri X X X X 

 -de la 10 pina la 16 
locuri(inclusiv) 

X X X X 

 -de la 17 pina la 24 
locuri(inclusiv) 

X X X X 

 

 

 

SECRETAR AL CONSILIULUI    G.SCEDROVA 

ORASENESC LEOVA 


