
         
                                
 
 

 
 
 

 
11 februarie 2005      nr.20/7 
 
 
Cu privire la aprobarea 
şi punerea în aplicare a 
taxelor locale *  

 
 

 Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale economie, 
reforme şi relaţii patrimoniale, în temeiul art. 69(3) din Legea Republicii 
Moldova nr.317-XV din 18.07.2003 „Privind actele normative ale 
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
locale”, art. 297 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 93-XV din 
01.04.2004 (“Titlul VII al Codului fiscal “Taxele locale”), art. 14 (2) lit. 
a) şi art. 19 (4)  din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal 
Chişinău DECIDE: 
 1. Se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul municipiului 
Chişinău, din ziua publicării, taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale, 
conform anexei. 
 2. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii 
(dl Vladimir Nirca) va elabora şi va prezenta spre aprobare cotele 
concrete ale taxei de amplasare a unităţilor comerciale şi/sau de prestări 
servicii, în funcţie de suprafaţa ocupată de întreprinderile de comerţ şi/sau 
de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, precum şi de tipul 
mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate.  

______________ 
* Republicată în temeiul pct. 3 al deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 10/2 din 

04.12.2007, cu renumerotarea elementelor şi corespunzător cu modificarea referinţelor. 
             Modificată şi completată prin deciziile Consiliului municipal Chişinău: 

1) nr.20/27-2 din 15.03.2005; 
2) nr.22/44 din 27.04.2005;  
3) nr.37/16-2 din 27.12.2005; 
4) nr.48/19 din 20.06.2006;  
5) nr.56/25 din 17.10.2006; 
6) nr.10/2 din 04.12.2007. 

 
 



 
3. Direcţia generală arhitectură şi urbanism va elabora şi va 

prezenta spre aprobare Regulamentul plasării reclamei şi inscripţiilor 
exterioare în municipiul Chişinău, ţinând cont de prevederile Codului 
fiscal. 
 4. Dreptul de aplicare a simbolicii locale, de organizare a licitaţiilor 
şi loteriilor locale pe teritoriul municipiului  Chişinău, de amplasare a 
unităţilor   comerciale   şi/sau  celor  de  prestări  servicii  se  acordă   prin  
autorizaţii şi permise semnate de către viceprimarii municipiului 
Chişinău, în baza cererilor depuse de către plătitori. 
  5. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale     
(dna Valentina Mierla), Direcţia generală finanţe (dl Victor Ghilescu), 
Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii              
(dl Vladimir Nirca) vor elabora şi vor prezenta spre aprobare Consiliului 
municipal Chişinău regulamentele privind modul de eliberare a 
autorizaţiilor, permiselor şi vor prezenta trimestrial, până la ultima zi a 
lunii următoare după perioada gestionară, Inspectoratului fiscal de stat 
Chişinău note informative vizând lista subiecţilor cărora le-au fost 
eliberate autorizaţiile, permisele respective.   
 6. Inspectoratul fiscal de stat Chişinău va exercita controlul asupra 
modului în care se execută prevederile prezentei decizii.   
 7. Serviciul relaţii cu publicul va reflecta în presă prevederile 
prezentei decizii.  

8. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura 
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Ion Ambros 
 
 
CONTRASEMNAT: 
 
SECRETAR INTERIMAR  
AL CONSILIULUI              Nicolae Manastârli       


