Anexa nr.1
la proiectul de decizie a Consiliului Local Cărpineni
nr. ___ din ________ 2020

Taxele locale, cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2020
pe teritoriul com. Cărpineni.
Nr.

Denumirea taxei

Cota taxei, unitatea de măsură și mărimea taxei
Locul amlasării

1.

Taxă de piaţă

2.

Taxă pentru amenajarea
teritoriului

3

Taxă pentru salubrizare

4

Taxă pentru unităţile
comerciale şi/sau de
prestări servicii

2,85 lei/anual pentru suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor
a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor:
90 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.
Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în
8 lei/lunar pentru
funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol.
fiecare persoană
domiciliată din
locuință
Taxa se achită pînă
la data de 25
decembrie a anului
de gestiune
Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii definite conform CAEM Rev.2 corespunzător
activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din
23.09.2010:

înlesniri fiscale
conform
art. 296 din Codul
fiscal.
X
X

Sunt scutite total de
plata taxei de
salubrizare persoanele
a căror locuință are
încheiat contract de
evacuare a deșeurilor
cu Î.M Cărpineni
Servicii

X
1.Unitate de comerț mixt (produse alimentare si nealimentare, mărfuri
industriale,) unitate de comerț a produselor alimentare,unitate de comerț a
telefoanelor, accesorii, unitate de comerț (mărfuri funerare), alte unități de
comerț specializate.

centru

Periferie și
s.Horjești

1

pînă la 20 m.p
de la 20.1 m.p. pînă la 30 m.p.
de la 30.1 m.p. pînă la 40 m.p.
de la 40.1 m.p. pînă la 50 m.p.
de la 50.1 m.p. pînă la 60 m.p.
de la 60.1 m.p. pînă la 70 m.p.
de la 70.1 m.p. pînă la 80 m.p.
de la 80.1 m.p. pînă la 100 m.p.
de la 100.1 m.p. și mai mult
2.unitate de comerț a materialelor de constucție
3.unitate de comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri, tonete,
pavilioane, unități de transport, pe teritoriul piețelor autorizate
-al produselor alimentare
- al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei
4. unitate de comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor -primirea
comenzilor și comercializarea ferestrelor și ușilor din PVC, a obiectelor din lemn,
metal, granit, beton și alte bunuri.
5. unitate de comerț specializat
- farmacii.
- farmacii amplasate pe teritoriul spitalului com. Cărpineni
6. unitate de comerț specializat:
– farmacii veterinare
7. unitate de comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (petrol,
motorină), în magazine specializate

1700
2700
3600
4400
5200
5700
6200
7200
11000
16000

1500
2400
3200
3700
4700
5200
5700
6700
15000

1300
1100

1300
1100

6200

6200

8000

8000

8. unitate de comerț cu amănuntul al gazului pentru autovehicule, în magazine
specializate
9. Unitate de comerț cu piese şi accesorii pentru autovehicule
10. Unitate de întreținerea și repararea autovehiculelor :
-centre de asistență tehnică a automobilelor (servicii de reparare auto)
-Spălătorii auto, indiferent de suprafața ocupată
-servicii de vulcanizare

9500
1700

1700

17000

17000

12000

12000

3000

3000
6500

6500
5000 lei
p/u o boxă
2000

5000
1500
2

11. Unitate de alimentație pentru evenimente(sala de ceremonii):
- Pînă la 40 de locuri
-de la 40 de locuri
12.Unitate de Bar și alte activități de servire a băuturilor

5.
6.

7.

Taxă pentru
dispozitivele publicitare
Taxa de plasare
(amplasare) a
publicităţii (reclamei)
Taxă pentru prestarea
serviciilor de transport
auto de călători pe
teritoriul municipiilor,
orașelor, satelor
(comunelor)

12000
15000
4700

12000
15000
4700

13. Unitate de comerț cu prestarea de servicii de reparație a echipamentelor de
comunicații, calculatoarelor, articolelor de uz casnic și personale, servicii
fotografice
14. Unitate de reparare a calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii

2000

2000

1500

1500

15. Unitate de depozit comercial
300 lei /anual pentru suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar:

2500

2500
X

5% din venitul din vînzări
 Pînă la două autoturizme
 De la 2 pînă la 4 autoturizme
 De la 4 pînă la 6 autoturizme
 De la 6 în sus

X

400
lei/lunar
300
lei/lunar
250
lei/lunar
200
lei/lunar

X

Notă: Cotele taxei reflectate în tabel la poziția „centru” sînt stabilite pentru străzile: Independenței; Păcii (Piață – Pod iaz); Iuri Gagarin;
Ștefan Vodă (Bucos – Capătul satului)

Secretar al Consiliului
3

