
    

 
                       REPUBLICA                   MOLDOVA                proiect 

 
CONSILIUL MUNICIPAL HÎNCEŞTI 

 

DECIZIA Nr .01/01 
din    decembrie 2021                                                                                    

 
Cu privire la aprobarea şi punerea 

 în aplicare a taxelor locale pentru  

 anul 2022..                                                                                                                          

        În conformitate cu Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind administrația 

publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV 

din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 

25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare 

a activităţii de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII  din  

27.06.97, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărîrea Guvernului cu 

privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Hotărîrea Guvernului 

nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărîrea 

Guvernului nr. 643  din  27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor 

de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, 

Hotărîrea Guvernului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova nr. 

672  din  19.06.98, Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor 

auto de călători şi bagaje nr. 854 din 28.07.2006, Consiliul municipal Hîncești, 

  

                                         DECIDE: 

1. Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal şi cotele acestora, conform 

anexei nr.1; 

2. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calcularea, termenele 

de achitarea şi de prezentarea dării de seamă la taxele locale stabilite, conform Titlului VII al 

Codului fiscal. 

3. Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmează  a fi adusă la cunoştinţă  

contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul  Serviciului Fiscal 

de Stat. 

4. Taxele locale se modifică ori se anulează de către Consiliul municipal  concomitent cu 

adoptarea sau modificarea legislaţiei şi a bugetului local.  

5. Responsabilitatea pentru  prezentarea informației cu privire la subiecții impunerii, care au 

primit  înștiințare de recepționare  a notificării  privind inițierea activității de comerț, cărora le-au 

fost suspendate, anulate sau expirat termenul de valabilitate a acestora, conform prevederilor art. 

293 (alin.5) din Codul Fiscal se pune în sarcina juristului Primăriei municipiului Hîncești 

6. Primarul  va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.                                                                                                  

 

 

Preşedintele şedinţei Consiliului                                                  

                                                                                                                                                                                              

Secretar interimar al Consiliului municipal                      Tatiana Romaniuc 

 


