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Notă informativă
la proiectul de decizie a Consiliului Municipal Chişinău 

„Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale
pentru anul 2023 ”

Proiectul de decizie, propus spre examinare, a fost elaborat în conformitate cu 
art. 288-298 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163/1997, Titlul VII „Taxele 
locale” (cu modificările şi completările ulterioare), art. 14 (1) şi art. 16(1) din Legea 
nr. 231/2010 „Cu privire la comerţul interior”, Hotărârea Guvernului nr. 854/2006 
„Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje”, 
ţinându-se cont de propunerile de modificare a cotelor taxelor locale, aprobate prin 
decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 13/1 din 15.12.2021 pentru anul 2022, 
înaintate de Direcţia generală economie, comerţ şi turism, Direcţia generală 
mobilitate urbană, Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei 
Municipiului Chişinău.

1. în cadrul Memorandumului de înţelegere, încheiat între Primăria Municipiului 
Chişinău şi programul USAID „Comunitatea Mea” la 14.02.2020, experţii 
internaţionali, în baza analizei efectuate a sistemului taxelor locale, au recomandat 
ajustarea anuală a cotelor taxelor locale la rata inflaţiei a anului anterior. Avându-se 
în vedere această recomandare, se propune actualizarea cotelor taxelor locale stabilite 
pentru anul 2022 corespunzător ratei medii a inflaţiei pentru anul 2021 (5,1%). 
Astfel, au fost actualizate cotele taxei de piaţă, taxei pentru unităţile comerciale 
şi/sau de prestări servicii, taxei pentru dispozitivele publicitare, taxei pentru 
amenajarea teritoriului, taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul 
municipiului Chişinău, taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), taxei de 
aplicare a simbolicii locale, taxei pentru parcare şi taxei pentru prestarea serviciilor 
de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor).
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2. Totodată, urmare a operării modificărilor la Legea nr. 231/2010 „Cu privire la 
comerţul interior” (prin Legea nr. 17/2021, în vigoare din 02.10.2021) şi aprobarea 
Nomenclatorului unităţilor comerciale în redacţie nouă, se propune completarea 
anexei nr. 3 la decizia CMC cu noi tipuri de unităţi comerciale şi, respectiv, cote ale 
taxelor locale pentru unităţile respective.

Suplimentar, se propune excluderea unor tipuri de unităţi comerciale.

2.1. Crt. 6 se completează cu un rând nou, în următoarea redacţie:
„cofetării - 4500 lei”.

2.2. Crt. 8, după sintagma „mai mult de 31 locuri”, de completat cu un rând nou:
„- bar-biliard - 8000 lei”.

2.3. Criteriul nr. 10, după sintagma de tip deschis”, de completat cu 2 rânduri
noi în următoarea redacţie:»

„ -  bufet expres de tip fast-food - 5000 lei;
-  cantină de distribuţie - 3500 lei”.

2.4. La crt. 12 şi 13, de exclus sintagma „de vară”.

2.5. După crt. 13, de completat cu crt. 13.1, în următoarea redacţie:
„ 13.1. Terase amplasate pe teren municipal, adiacent UCA licitate în parcuri, 
scuaruri, grădini publice şi alei pietonale (în funcţie de suprafaţa ocupată) - 550 
lei/mp”,

2.6. La criteriul 15, sintagma „WC mobil” de substituit cu sintagma „WC mobil 
(unitate sanitară ambulantă)”.

2.7. La crt. 24:
- sintagma „centru de agrement pentru copii - 3600 lei”, se substituie cu sintagma 
„centru de agrement, inclusiv pentru copii - 5500 lei”;
- sintagma „centru de agrement - 5000 lei” se exclude.

2.8. După crt. 49, de completat cu crt. 49.1, în următoarea redacţie:
„ 49.1. Cazinouri electronice (activitate de jocuri de noroc electronice şi pariuri 
sportive prin intermediul site-urilor web) - 500000 lei”, deoarece această 
activitate se regăseşte în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 şi CAEM-2 (R 92.00).

2.9. Crt. 56 de exclus, deoarece nu se regăseşte în anexa nr. 1 la Legea nr. 
231/2010.

2.10. La criteriul 69:
după sintagma „Unităţi de comerţ” şi sintagma „Pentru activitatea
comercială” de completat cu sintagma „/prestări servicii”;
din denumirea criteriului de exclus cuvintele „târgurilor, iarmaroacelor,”;



- după sintagma „3-7 zile” şi sintagma „de la 8 zile” de completat cu noţiunea 
„consecutive”;
sintagma „pentru cafenea improvizată - 1050 lei/zi” de substituit cu sintagma 
„pentru cafenea improvizată până la 50 mp - 1100 lei/zi”; 
de completat cu un rând nou în următoarea redacţie:
„pentru cafenea improvizată de la 50,1 mp - 2000 lei/zi”; 
în categoria „Pentru activitatea comercială/prestări servicii care durează 3-7 
zile consecutive”, de completat cu 2 rânduri noi, în următoarea redacţie: 

pentru cafenea improvizată până la 50 mp - 3800 lei (taxă unică);
- pentru cafenea improvizată de la 50,1 mp - 7000 (taxă unică)”; 
în categoria „Pentru activitatea comercială/prestări servicii care durează de la 
8 zile consecutive şi mai mult”, de completat cu 2 rânduri noi în următoarea 
redacţie:î

pentru cafenea improvizată până la 50 mp - 9000 lei (taxă unică);
- pentru cafenea improvizată de la 50,1 mp - 15000 (taxă unică)”.

2.11. După crt. 69, de completat cu crt. 69.1, în următoarea redacţie:
„69.1. Unitate de comerţ ambulant amplasată pe teren municipal în cadrul 
târgurilor, iarmaroacelor tematice:
cu articole ale meşterilor populari şi artizanali - gratis;
cu produse agroalimentare, inclusiv apicole şi ECO ale producătorilor autohtoni:
- unităţi cu suprafaţa până la 2 mp - 35 lei/zi;
- unităţi cu suprafaţa de la 2,1 până la 6 mp - 50 lei/zi;
- unităţi cu suprafaţa de la 6,1 mp - 100 lei/zi”;

2.12. La criteriul 70:
In denumirea criteriului, după sintagma „cultural-artistice”, se completează cu 

sintagma „în cadrul sărbătorilor naţionale,” mai departe după text; 
sintagmele „tonetă/ tarabă”, „chioşc (căsuţă)” de substituit cu sintagmele:
”- unitate cu suprafaţa până la 2 mp - 680 lei (taxa unică);
- unitate cu suprafaţa de la 2,1 mp până la 9 mp - 1350 lei (taxa unică);
- unitate cu suprafaţa de la 9,1 mp - 3800 lei (taxa unică)”.

2.13. După crt. 71, de completat cu un crt. nou 71.1., în următoarea redacţie:
„71.1. Magazin on-line al producătorilor autohtoni ce comercializează fructe şi 
legume proprii -  „0”.

Capitolul „Note” la anexa nr. 3.

1. Pct. 2.4, după sintagma „se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită”, se 
completează cu sintagma „cu excepţia unităţilor comerciale expuse la criteriile nr. 58- 
62 din anexa nr. 3 (hoteluri şi alte facilităţi de cazare), conform CAEM -  2, secţiunea 
I, diviziunea 55,

2. După pct. 4.4., de completat cu pct. 4.5., în următoarea redacţie:
„4.5. întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie, înregistrate şi al 

cărui statut a fost atribuit în modul stabilit de legislaţie. ”



Având în vedere completarea anexei cu noi tipuri de unităţi comerciale, 
modificarea denumirilor la unele tipuri deja existente, propunem anexa nr. 3 la 
decizia Consiliului Municipal Chişinău în redacţie nouă.

3. Pentru perioadele fiscale 2021-2022, cotele taxei pentru prestarea serviciilor de 
transport auto de călători pe rutele municipale de microbuz au fost menţinute la 
nivelul anului 2020. Totodată, în perioada nominalizată, municipalitatea, prin scutirea 
operatoriilor de transport de la plata taxei, a susţinut domeniul, ţinând cont de 
dificultăţile create în activitatea transportului de pe rutele municipale de microbuz de 
pandemia Covid-19. Având în vedere cele menţionate, pentru anul 2023 se propune 
majorarea cotelor taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători.

4. în anul 2020, întru susţinerea domeniului prestări servicii hoteliere în 
perioada pandemiei COVID-19, cota taxei pentru cazare a fost micşorată cu 2 p.p. 
faţă de cota stabilită pentru anul 2019 - 5% din venitul din vânzări ale serviciilor de 
cazare. Pentru perioadele fiscale 2021-2022, cota taxei a fost menţinută în mărime de 
3% din baza impozabilă. Ţinându-se cont de ameliorarea situaţiei în sectorul 
HORECA după criza cauzată de pandemia COVID-19 şi majorarea volumului 
serviciilor acordate de prestatorii serviciilor de cazare în legătură cu situaţia creată în 
ţara vecină, pentru anul 2023 se propune restabilirea cotei taxei stabilite pentru anul 
2019 în mărime de 5% din venitul din vânzări ale serviciilor de cazare.

6. Cotele la taxa pentru salubrizare, taxa pentru câini, sunt păstrate la nivelul 
cotelor aprobate pentru anul 2021 prin decizia CMC nr. 13/1 din 15.12.2021 „Cu 
privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022” (cu 
modificările ulterioare).

Având în vedere cele menţionate, se propune spre examinare Consiliului 
Municipal Chişinău proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea şi punerea în 
aplicare a taxelor locale pentru anul 2023”.

Olesea PŞENIŢCHI

Şef al Direcţiei
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