
REPUBLICA MOLDOVA
RAIOI\UL ANENII NOI

CONSILIUL LOCAL MERENI
Tel. (+373) 265-54-948 tet/fax: 265-54-328

www.mereni.md primaria @mereni.md

DECIZIE IOIO2

l8 decembrie 2019 s. Mereni

"Cu privire lo aprobarea tuxelor
locale pentru anul 2020,

in conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd locald
art.l4, alin.2, lit.(a), Titlul VII ,,Taxele locale" a Codulii Fiscal nr.93-XV din 01.04.2004,
Legea privindfinanlele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, tn scopul asigurdrii pdr[ii de
venit a bugetului, Consiliul local Mereni,

DECIDE:
1. Se stabilesc $1 se pun in aplicare urmetoarele cote ale impozitelor gi taxelor

locale ce vor fi incasate in bugetul local pentru anul 2020la prim6ria s.Mereni
rl Anenii Noi (confonn anexei nr. 1 laprezenta decizie);

2. Se aptobd cotele taxei pentru unitilile comerciale qi/sau prestdri servicii pentru
anul2020 pe teritoriul s.Mereni, rl Anenii Noi (conforrn anexe i nr. Z la prezenta
decizie);

3. Se aprobd cotele taxei pentru prestarea serviciului de transport auto de cdldtori
pentru anul 2020 la primdria s.Mereni, rl Anenii Noi (conform anexei nr. 3 la
prezenta decizie);

4. Prezenta decizie intrd in vigoare la data de 01.01.2020 qi urmeazd primdria, sE o
aducd la cunoqtin{a contribuabililor, printr-o scrisoare oficial[;

5. Taxele locale se modificd ori se anuleazd de cdtre consiliul local concomitent cu
adoptarea sau modificarea legislatiei qi a bugetului local;

6. Controlul asupra indeplinirii prezentei
Mereni.
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Anexa nr.l a deciziei nr.lDtL2din 1g.12.2019
cotele impozitelor gi taxelor locale ce vor fi incasate in bugetul local

, pe4tfU anUI 2O2O la nrim5ria s-Mcrpni r"t ananii f,r^i
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anut 2OZO Ia primiria s.Mereni rl nenii NoiNr.
d/o

Denumire
a taxelor

Cota taxei de bazi

(in lei% pentru anul
calendaristic)

Coeficient
pentru
. locul

amplasdrii
(doar in cazut
taxei de piafii

gi taxei pentru
dispozitivele
publicitare)

Coefici
ent

pentru
tipul
pielei

(doar in
cazul

taxei de
piati)

Coeficent
pentru

regimul de
activitate
a pielei

(doar in cazul
taxei de piali)

Inlesnirile
fiscale

conform
art296

din Codul
Fiscal,

supliment 
I

ar celor 
I

stabilite I-tprtn 
I

art.zgs I1. Taxa
pentru

amenajarea
teritoriului

Pentru fiecare
salariat 9i/sau

fondator al
intreprinderii,
pentru fiecare
salariat gi/sau

fondator al
gospoddriilor

lirinegti, in cazul in 
I

care acestea 
I

activeazh in 
I

intreprinderea 
I

fondati, insd nu este I

inclus in efectivul 
I

trimstrial de salariali 
I

- 120,00lei/ anual: I

x x x



anulZUZU pe teritoriul s.Meren rl Anenii Noi
Nr.
dlo

Tipul obiectului de comerf
qi/sau obiectul de prestlri

servicii

Cota taxei de
bazil

pentru
unitatea de
comerf/de
prestlri
servicii

(in lei pentru
anul

calendaristic)
Ct

Coeficient pentru
locul amplasirii *

(in X ta cota taxei de

bazn)

KI

Coeficient
pentru

tipul sau
categoria

de mirfuri
realizate qi

a
serviciilor
prestate

t{2
(in 7o la cota

taxei de bazl)

Coeficentul
pentru

programul
de activitate
regim non-

stop

K3
(in % la cota

taxei de baztr)

centru periferie

I Magazine alimentare qi/sau
mixte

60,00 1,2 1 1,5 x
2 Magazine p entru materi al e

de construcfie, piese auto,
magazine mixte cu excep{ia
celor alimentare, unitifi de

comer! cu ridicata

60,00 1,2 1 1,6 x

J Unitdli de prestdri servicii
de deservire sociald

60,00 1,2 I 1,4 x
4 Unitdli de prestare a

serviciilor de alimentatie
publicd

70,00 1,2 1 0,5 x

5 Uniteli comerciale care
desftqoarl activitate de

comercializare a produselor
petroliere qi gazului

lichefiat( pentru o pompd de
alimentare)

3000,00 x x x X

6 Unitdfi comerciale care
desfbqoarS activitate de

extrageri miniere

5000,00 x x x x

Cotele taxei pentru

Anexa nr.Z a deciziei nr.l0/02 din 1g.12.2019

unitifile comerciale qi/sau prestiri servicii
tru anul 2020

Note:
*Centru - pentru str.$tefan cel Mare, Chiqindu gi 31 August, inclusiv distan(a pin6 la 100 metri
liniari pe strdzile adiacente strdzilor mentionate;
Modul de calculare a taxei pentru unitAflle comerciale sau prestdri servicii: S'r.Ct*Kl*K2
Unde:

- S - suprafafa unitafli de comerf in metri;
- Ct - Cota taxei de baz[ pentru unitatea de
- Kl - Coeficient pentru locul amplasirii
- KZ - Coeficient pentru tipul sau

Pregedinte al
Contrase

prestlri servicii

realizate gi a serviciilor prestate

Oleg BACIU

Ina JALBASecretar al



Anexa nr.3 a deciziei nr.10/02 din 1g.12.2019

Cotele taxei pentru prestarea serviciului de transport auto de cllitori pentru
anul 2019la primiria s.Mereni, rl Anenii Noi

Pregedinte Oleg BACIU

Ina JALBA
Contrasemnat:
Secretar al

M
Ut./

Nr.d/o Tipul unitifii
de transport

pentru
prestarea

serviciilor de
transport auto

pe teritoiul
s.Mereni, rl
Anenii Noi

Cota
taxei de

bazi

(in lei pentru
o luntr)

Coeficientul
pentru

itinerarul
parcus

(in 7o sau in lei, la
cota taxei de baztr)

Coeficientul
pentru

periodicitatea
circulafiei pe

itinerar
(in 7o sau in lei, la cota

taxei de baztr)

Coeficientul
pentru fluxul
de cllitori pe

itinerar
(in 7o sau in lei, la
cota taxei de baztr)

I Unitatea de
transport pentru

prestarea
serviciilor in
regim de taxi

100,00 x x x


