
 

 
                                                                                                                                                       Anexa   nr. 5 

                                                                                          la  deciziei Consiliului  Comunal Ciobalaccia 
                                                                                                             nr.09/06- XXVII din  13.12.2021 

 

 REGULAMENTUL 

privind stabilirea taxei locale pentru unitațile comerciale si/sau de prestări servicii  

pe teritoriul comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir 

          

                      I.  Dispoziţii generale. 

    1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) lit.m) din 

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publicã localã, art.4 și 5 din Legea 

nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, art.297 alin.(6) lit.a) din Codul 

Fiscal, Legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.02.2010 și alte acte legislative și 

normative în vigoare.  

   1.2. Prezentul Regulament prevede modul și procedura de stabilire a taxei locale pentru 

unitățile comerciale si/sau prestări servicii agenților economici care activează pe teritoriul 

comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir.  

   1.3. Unitãti comerciale si/sau de prestări servicii cãtre populatie sunt considerate unitãțile de 

comerț angro, cu amãnuntul, ambulant, unitãțile de alimentație publicã, farmaciile, librãriile, 

stațiile de alimentare cu combustibil, piețele si toate unitãțile care presteazã, contra platã, servicii 

cãtre populatie, locurile de agrement etc. 

 

II. Criteriile pentru stabilirea taxei pentru unitațile comerciale  

si/sau de prestări servicii. 

    2.1.Taxa locală pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se stabilește de către 

consiliul communal Ciobalaccia în fiecare an, odată cu aprobarea bugetului pentru anul următor, 

diferențiat pentru fiecare agent economic, ținînd cont de următoarele criterii: 

   2.1.1. După suprafața comercială: 
De la 10 m²-30 m²- 3500 lei/anual; 

         31 m²-50 m²- 4000 lei/anual; 

         51 m²-100 m²- 5000 lei/anual; 

         101 m²- și mai mult- 6000 lei/anual; 

   2.1.2. După asortimentul mărfurilor de desfacere și/sau prestare a serviciilor: 
              - produse alimentare = 500 lei/anual; 

              - produse de uz casnic (nealimentare) = 400 lei/anual; 

              - băuturi alcoolice tari (de la 20
0
) = 500 lei/anual; 

              - țigări = 150 lei/anual; 

              - materiale de construcție = 1500 lei/anual;  

              - loc de odihnă și agrement (piscină) = 1000 lei/lunar; 

              - servicii frizerie și/sau cosmetologie = 1000 lei/anual; 

              - servicii spălătorie auto/vulcanizare = 2000 lei/anual; 

              - servicii baie/saună = 500 lei/lunar;               

              - servicii cafenea – 800 lei/anual; 

 

    2.1.3. Existența terasei 



 Terasă interior                                 Terasă exterior 

0 m
2
 - 10 m

2  
 200 lei                               100 lei 

11 m
2
 - 20 m

2
 400 lei                               200 lei 

21 m
2 
- 30 m

2
 600 lei                               300 lei 

31 m
2 
- 50 m

2
 800 lei                               400 lei 

51 m
2 
- 100 m

2
 1000 lei                           500 lei 

     

2.1.4. Stații PECO (stațiile de alimentare cu combustibil) - 8500 lei/anual; 

 

2.1.5. Farmacii -  3500 lei/anual; 

 

 

 

 

 Notă: 

1.Taxa locală concretă se stabilește prin adunarea tuturor componentelor, enumerate mai  sus, 

care îi sînt caracteriatice și pot fi raportate unei unității comerciale concrete.  

 2.Taxa locală penrtu stațiile de alimentare cu combustibil (petrol) și activitățile legate de jocurile 

de noroc și pariuri, se stabilește la o cotă majoră, stabilită de consiliul local.  

      

III.  Restrictii privind functionarea unitatilor comerciale 

si/sau de prestari prestări servicii. 

 

   3.1. În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificarea privind iniţierea activităţii 

de comerţ, comerciantul depune la Primărie, în termen de cel puțin 30 de zile calendaristice pînă 

la data de modificare, notificarea de modificare a datelor. Comerciantul va anexa la notificarea 

de modificare a datelor, după caz, actele necesare conform art.14 alin.(4) şi (5) din Legea nr.231 

din 23.02.2010 cu privire la comerțul interior. 

   3.2. Se interzice functionarea unitãtilor comerciale si/sau de prestãri servicii pe teritoriul 

comunei Ciobalaccia fără depunerea notificării privind inițierea activității de comerț, prevăzută 

de Legea nr.231 din 23.02.2010 cu privire la comerțul interior. 

   3.3. Stabilirea programului de lucru în regim nocturn și nonstop al unitãtii comerciale si/sau de 

prestãri servicii de deservire socială se efectuează prin decizia consiliului comunal Ciobalaccia, 

la cererea scrisă a agentului ecomomic, prin coordonare prealabilă cu reprezentantul 

Inspectoratului de poliție raional.  

   3.4. Este interzisã, dupã orele 22:00, poluarea fonicã peste normele sanitare stabilite în unitățile 

comerciale și/sau de prestări servicii, amplasate la o distantã mai mică de 50 metri de la casele de 

locuit ale cetățenilor. 

 

IV. Dispozitii finale: 

  4.1.Prezentul Regulament intrã în vigoare  începînd cu data de 01 ianuarie 2022. 

                                      

 


