
 

 

 

PROIECT 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

 

Nr.  _______Din. _______________ 

Cu privire la aprobarea și punerea în  

aplicare a taxelor  locale pentru anul 2022 

 

       În conformitate cu art.6, lit.h), art.18, art.20-21, art.23, alin.(2), lit.g), art.30, art.32. art.41-49 

ale Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; art.14, alin.(2), lit.a) din Legea 

privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006; art.art.288-289 din Titlul VII 

,,Taxelor locale” al Codului Fiscal al Republicii Moldava nr.1052-XV din 16.06.2000; Legea 

pentru punerea în aplicare a Titlului VII nr.1163-XIII din 24.04.1997; Legea nr.239 din 

13.11.2008  privind  transparența  în  procesul  decizional, în scopul asigurării părții de venituri a 

bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

1. Se stabilesc începând cu data de 01.01.2022 următoarele taxe locale: 

a) taxa pentru amenajarea teritoriului; 

b) taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor; 

c) taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei); 

d) taxa de aplicare a simbolicii locale; 

e) taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;  

f) taxa de piață; 

g) taxa pentru cazare; 

i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul orașului; 

j) taxa pentru parcare; 

           n)   taxa pentru parcaj 

           q)   taxa pentru dispozitivele publicitare 

     și cotele concrete conform anexelor nr.1, nr.2 și nr.3  la  prezenta decizie. 

      2. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale,  se 

aduce  la cunoștință Serviciului Fiscal de Stat (DDF Orhei) pentru evidență și control și poate fi 

atacată la Judecătoria Orhei în termen de 30 de zile în condițiile Codului  Administrativ. 

      3. Pentru informarea populației municipiului Orhei prezenta decizia se plasează pe pagina 

oficială a Primăriei mun.Orhei în rețeaua Internet www.orhei.md precum și se afișează pe panou 

informațional. 

  4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine Viceprimarului  municipiului  Orhei în 

probleme economie buget și finanțe dna Anastasia  ȚURCAN. 

         

 Primar         Pavel        VEREJANU 

Viceprimar                                                                                      Anastasia ȚURCAN           

Viceprimar                                                                                      Cristina     COJOCARI                                        

Viceprimar                                                                                      Valerian    CRISTEA 

Contabil-șef  interimar                                                                    Daniela      CAZAC              

Jurist                                                                                               Grigore       MÎRA 

Secretarul interimar al Consiliului municipal Orhei                      Grigore      MÎRA 

Autor   tel.023524895e-mail elena.cireș@orhei.md                       Elena          CIREȘ 

http://www.orhei.md/


 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ 

La Decizia Consiliului municipal Orhei 

Cu privire la punerea în aplicare a  taxelor  locale pentru anul 2022    

nr. ___      din_______ 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

Specialist principal  în cadrul  Primăriei municipiului Orhei,  Elena CIREȘ 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite  

Aprobarea taxelor locale pentru anul 2022 are la bază asigurarea părții de venituri la bugetul 

local, analiza executării la taxele locale pe parcursul anului curent, revizuirea lor pentru  anul 

2022.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru  proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu Titlul VII,,Taxele locale” al Codului Fiscal al Republicii Moldova art.288, 

Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VII nr.1163-XII din 24.04.1997, cu modificările 

ulterioare, art.14 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.21 

al  Legii 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Se planifică pentru anul 2022 venituri de la taxele locale în sumă de 13 380  mii lei la 

paragrafele: 

114411---Taxa de piață suma de 990 mii lei din suprafața totală a terenului și a imobilelor 

amplasate pe teritoriul pieței; 

114412----Taxa pentru amenajarea teritoriului  în sumă de 1 900 mii lei cota de 200 lei anual 

pentru fiecare salariat și/sau fondator al întreprinderii; 

114413----Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în sumă de 300 mii lei 

cota-350 lei lunar pentru fiecare autoturism cu capacitatea de până la 8 locuri, 650- lei lunar 

pentru fiecare autovehicul cu capacitatea de la 9 până la 16 locuri, 750- lei lunar pentru fiecare 

autobus cu capacitatea de la 17 până la 24 de locuri, 900 lei lunar pentru fiecare autobus cu 

capacitatea de 25-35 locuri; 

114415----Taxa pentru dispozitivele publicitare în sumă de 270 mii lei din suprafața fețelor 

dispozitivelor publicitare și a bilboardurilor cota de 500 lei anual pentru fiecare metru pătrat; 

114416--- Taxa pentru parcare în sumă de 160 mii lei cota de 17 lei anual pentru fiecare metru 

pătrat din suprafața parcării; 

114418---Taxa pentru unitățile comerciale și sau de prestări servicii suma de 9 400 mii lei 

conform anexei nr.2 

114421---Taxa  pentru cazare în sumă de 350 mii lei cota 10% venitul din vânzări ale serviciilor 

prestate de structurile cu funcții de cazare; 

114423---Taxa de aplicare a simbolicii locale în sumă de 10 mii lei cota 02% venitul din 

vânzările produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea taxelor locale” se propune cu următoarele taxe locale:                     

1. Taxa     pentru amenajarea teritoriului; 

2. Taxa    de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale; 

3. Taxa    de plasare (amplasare)  a publicității (reclamei); 

4.Taxa     de aplicare a simbolicii locale; 

5.Taxa     pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii; 

6.Taxa    de piață; 

7.Taxa    pentru cazare; 



 

 

8.Taxa    pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului;  

9.Taxa    pentru parcare; 

10.Taxa  pentru parcaj; 

12.Taxa pentru dispozitivele publicitare 

 și cotele concrete conform anexelor nr.1,nr 2,și nr.3 la proiectul de decizie 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

   Careva factori de riscuri nu au fost depistate 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea normelor legislative, de către 

specialistul jurist din cadrul primăriei municipiului Orhei și este avizat. 

11. Constatările altor expertize 

Nu este cazul 

 

Viceprimar al municipiului Orhei Anastasia  ȚURCAN 

 

 

Ex.Autor:     Elena    CIREȘ 

Specialist principal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


