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 Anexa nr.1 

la decizia nr. 01/01  Consiliului municipal  

  din 01 .01.2022 

Cotele taxelor locale,  

ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2020 
 

Nr. Denumirea taxei  Baza impozabilă a obiectului impunerii  Mărimea taxei 

1. Taxă de piaţă  Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este 

imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor: 

a) piaţă mixtă: 

- pînă la 500 m. p. 

- de la 501 m.p. și mai mult 

b) piaţă pentru vînzarea animalelor şi păsărilor 

c) piaţă pentru vînzarea automobilelor 

 

 

 

-) 10 lei anual pentru  ficare m2 

-) 7 lei anual pentru  ficare m2  

b) 5 lei anual pentru  ficare m2 

c) 5 lei anual pentru  ficare m2 

2. Taxă pentru amenajarea 

teritoriului  

    Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar: 

- în cazul întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier)- 

fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul și membrii gospodăriilor 

țărănești (de fermier) ; 

- în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorului 

justiţiei - numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfășurarea activității 

profesionale în sectorul justiției. 

150 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau 

fondator al întreprinderii, al gospodăriilor 

țărănești (de fermier), de asemenea 

membrii acesteia și/sau  pentru fiecare 

persoană ce desfăşoară activitate 

profesională în sectorului justiţiei.  

3. Taxă pentru prestarea 

serviciilor de transport auto 

de călători pe teritoriul 

municipiului 

 Unitatea de transport în funcţie de numărul de locuri : 

 

a) autoturizme cu capacitatea de pînă la 9 locuri inclusiv; 

b) autobuz cu capacitatea de 10 pînă la 16 locuri inclusiv; 

c) autobuz cu capacitatea de peste 16 locuri. 

 

 In lei lunar pentru fiecare unitate de 

transport, în funcţie de numărul de locuri 

a) 500 lei 

b) 1000 lei 

c) 2000 lei 

 

4. Taxă de plasare(amplasare) 

a publicităţii (reclamei)  

    Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor 

publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele 

telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu 

excepţia  TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia 

amplasării publicităţii exterioare. 

 

    

 

  5  % 

5. Taxă pentru dispozitivele 

publicitare 

     Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar: 

a) de la 0,5 m. p. pînă la 1 m. p.  

b) de la 1 m. p. Pînă la 3m.p. 

 

a)  100 lei anual pentru fiecare m2 

b)  200 lei anual pentru fiecare m2 
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c) de la 3 m. p și mai mult 

 

400 lei anual pentru fiecare m2 

6. Taxă pentru parcare        Suprafaţa parcării 5 lei m.p. 

 

7. Taxă pentru cazare 

 

 Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare   

     5 % 

8. Taxă de aplicare a 

simbolicii locale  

 Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală. 

(stema, Hîncești) 

 

   0.1    % 

9. Taxă pentru salubrizare      Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în 

funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol. 

    

  5 lei lunar,  pînă la data de 25 a lunii 

următoare, pentru fiecare domiciliat 

înscris la adresa respectivă, achitare 

anuală cu acordul beneficiarului 

Notă: se scutesc invalizii de gr. I şi gr. II. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

Secretarul  interimar al 

Consiliului municipal    Hîncești                                                                                                                          Tatiana Romaniuc 

        

 

 

  
  

 
 


