
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
Глоденский район 
Примэрия города Глодень
М Д 4901 г. Глодень 
Тел. (249) 22673 
Фискальный код 1007601002500 
Факс (249) 22746

Proiect

Cu privire la aprobarea bugetului 
local Glodeni pentru anul 2019

în temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV 
din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin 
legea nr. 267 din 01.11.2013, în conformitate ci titlul VI din Codul Fiscal, aprobat prin 
Legea nr.ll63-XIII din 24.04.1997, Legea pentru punere în aplicare a titlului VI din 
Codului Fiscal nr.l056-XV din 16 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate ci titlul VII „Taxele locale” din Codul Fiscal, 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.l227-XIII din 27.06.1997, 
Legea cu privire la comerţul interior nr.2314 din 23.09.2010, HG cu privire la 
desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr.9341 din 08.12.2011, HG nr.1209 din
08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, HG nr.643 din 
27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologiceşi 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, Hotarîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 
transporturilor auto de călători şi bagaje nr. 854 din 28.07.2006, examinînd bugetul 
local în a doua lectură, Consiliul local

DECIDE:
1. Se aprobă:

1.1 sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv
, cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform

anexei nr. 1;
1.2 sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2;
1.3 resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe 

programe, anexa nr. 3;
1.4 tipurile şi cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul local 

Glodeni, conform anexelor nr. 4.0, 4.1, 4.2, 4.3; 4.4.
1.5 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 5;
1.6 sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul 

local, conform anexei nr. 6;
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1.7 plafonul datoriei bugetului local şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul 
local, conform anexei nr. 9;

1.8 efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, 
conform anexei nr. 10;

1.9 Parcursul —limita a automobilului de serviciu şi a compensaţiei pentru folosirea 
automobilului personal în procesul exercitării funcţiei pentru anul 
2016,conform anexei nr.l 1;

1.10 Normativele vizînd numărului abonimentelor de telefoane de serviciu, faxuri, 
telefoane mobile, conform anexei nr.l2;

2. Autorităţile/instituţiile publice vor asigura:
• dezagregarea în termen a limitelor stabilite ,cu introducerea acestora în 

sistemul informaţional de management financiar;
• legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate ;
• utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială ,alocate de 

la bugetul de stat;
• contractarea de lucrări ,servicii,bunuri materiale conform prevederilor Legii 

privind achiziţiile publice ;
• raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform 

competenţei.
3. D-na Anna Semenco , contabilul şef ,va analiza sistematic executarea bugetului şi 

va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei 
financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

4. Se autorizează D-na Stela Onuţu, primarul oraşului Glodeni, cu rolul de 
administrator de buget;

administratorul de buget:
■ să modifice planurile de alocaţii intre diferite nivele ale clasificaţiei economice 

(k2)în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram ,fară majorarea 
cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale 
şi transferurilor interbugetare.

* să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile 
repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de 
rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la 
bugetele locale, repartizate prin acte normative,decât legea bugetului de stat;

■ autorităţile bugetare (Org.l ) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile 
subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi 
subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2.

■ Totodată , autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile
din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.

■ instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între K5-K6,cu respectarea 
limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia 
superioară.

5. D-na Svetlana Subţire, secretarul consiliului local, va asigura aducerea la 
cunoştinţă publică , prin publicare sau prin afişare în locuri publice , a prezentei decizii 
şi a anexelor la decizie în termen de 10 zile.

6. Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2019



7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama comisiei 

consultative de specialitate finanţe şi buget (preşedinte dl Alexei Bordea)

Preşedintele şedinţei Valentin Toiu9

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire

Stela Onuţu, primar ^  /î / /  _ /*  
Anna Semenco, cont.şef ( 
Lilia Saranciuc-Ceban sp.p/u planificare %&&&&# 
Olga Niculeac,sp.în probleme juridice 
Svetlana Subţire,secretarul Consiliului waşenesc



Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local Glodeni a.2019

Denumirea
Cod
Eco

Suma, 
mii lei

I. VENITURI, total 1 18187,7

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 12366,2

II. CHELTUIELI, total
2+3

18187,7

III. SOLD BUGETAR
1-

(2+3) 0,00

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire



Anexa nr.2
la decizia Consiliului local Glodeni 

nr.7/4 din 10 decembrie 2018
Sinteza veniturilor bugetului local Glodeni pe anul 2019

Denumirea

Cod
Eco
(k4)
(k6)

Suma, 
mii lei

V e n itu r i  to ta l :  in c lu s iv 18187.7

IMPOZITE PE VENIT 111000 2276.2
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2276.2
Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 2276.2
IMPOZITE PE PROPRIETA TE 113000 658.6
Impozitul funciar 1131 217.3
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia 
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 113110 136.0
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile 
ţărăneşti (de fermier) 113120 22.0
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 113130 25.0
Impozitul funciar încasat de la persoane fizice 113140 26.8
Impozitul funciar pe păşuni şi fineţe 113150 7.5
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 440.3
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 20.0
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 2.3
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice 
înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a 
bunurilor imobiliare 113230 220.0
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice -  cetăţeni 
din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 113240 198.0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 1.0
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I 113313 1.0
IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SER VICII 114000 1818.9
Taxe pentru servicii specifice 1144 1818.9
Taxa de piaţă 114411 30214
Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 180.0
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul 
municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 114413 40.0
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 114414 0.5
Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 70.0
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 1220.0
Taxa pentru cazare 114421 - 6.0

VENITURI DIN PROPRIETA TE 141000 274.1



Denumirea

Cod
Eco
(k4)
(k6)

Suma, 
mii Iei

Dividende primite 1412 -

Renta 1415 274.1
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul I 141513 206.5
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul I 141522 19.6
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul 
local de nivelul I 141533 48.0
VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ŞI 
SERVICIILOR 142000 773.7
Taxe şi plăţi administrative 1422 5.0
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale 142211 2.0
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau 
desfiinţare în bugetul local de nivelul I 142215 3.0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile 
bugetare 1423 768.7
încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 575.7
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 193.0
ALTE VENITURI şi VENITURI NEIDENTIFICATE 145000 20.0
Alte venituri 1451 20.0
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I 145142 20.0
Transferuri p r im ite  în tre bu getu l de s ta t ş i bu getele  
locale 191000 11273.8
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de 
nivelul I 1912 12366.2
Transferuri curente primite cu destinaţie speciala între 
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 19121 10888.0
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul I pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar (extraşcolar) 191211 9649.8
Transferuri curente primite cu destinaţie speciala între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea şi asistenţa socială 191212 48.9
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 1189.3
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între 
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 19123 1478.2
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul I 191231 873.5
Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul I 191239 479.7

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire



Anexa nr.3
la decizia Consiliului local Glodeni 

nr. 7/4 din 10 decembrie 2018

Resursele şi cheltuielile bugetului local Glodeni 
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program

Denumirea Cod Suma, mii 
lei

Cheltuieli recurente, în total 18187,7
inclusiv cheltuieli de personal 7418,3

Investiţii capitale, în total 0,00
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 3138,3

Resurse, total 3138,3
Resurse generale 1 2945,3
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 193,0

Cheltuieli, total 3138,3
Exercitarea guvernării 0301 2613,8
Servicii de suport pentru executarea guvernării 0302 524,5

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 0,00
Servicii în domeniul economiei 04 1189,3

Resurse, total 1189,3
Resurse generale 1 1189,3
Resurse colectate de autor ităţi/instituţii bugetare 2 0,00

Cheltuieli, total 1189,3
Administrarea patrimoniului de stat 5009 0,00
Dezvoltarea drumurilor 6402 1189,3
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 3349,7_

Resurse, total 3349,7
Resurse generale 1 3349,7
Resurse colectate de autor ităţi/instituţii bugetare 2 0,00

Cheltuieli, total 3349,7
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2899,7
Iluminarea stradală 7505 450,0
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 151,0

Resurse, total 151,0
Resurse generale 1 151,0
Resurse colectate de autor ităţi/instituţii bugetare 2 0,00



Cheltuieli, total 151,0
Dezvoltarea culturii 8502 125,0
Sport 8602 16,0
Tineret 8603 10,0
A

Invăţămînt 09 10260,5
Resurse, total 10260,5

Resurse generale 1 9684,8
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 575,7

Cheltuieli, total 10260,5
Educaţie timpurie 8802 10225,5
Educaţia extra şcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 35,0
Protecţia socială 10 98,9

Resurse, total 98,9
Resurse generale 1 98,9

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,00
Cheltuieli, total 98,9

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 0,00
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 0,00
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 98,9

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire



Nr/o Denumirea indicatorului
Capitolul
/paragraf Obiectele impunerii Suprafaţa

Cota
impozitului

( l e i )

1 2 3 4 5 6

113110 (113120 
pu GŢ)

a) toate terenurile , alte decît cele destinate fineţelor si păşunilor:

care au indici cadastrali 1 grad-hectar 1,50

care nu au indici cadastrali 1 hectar 110,00

b) terenurile destinate fineţelor şi păşunilor:

Terenurile care au indici cadastrali 1 grad-hectar 0,75
I cu destinaţie agricolă:

113150
care nu au indici cadastrali 1 hectar 55,00

pentru cabaline pu 1 cap. 100,00

pentru bovine pu 1 cap. 50,00

pentru ovine,caprine pu 1 cap. 10,00

113110 c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) (suprafaţa acvatică) 1 hectar 115,00

113140
a) terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe,loturile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile 

atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lingă domiciliu,şi distribuite în 
extravilan,din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan),în localităţile rurale

100
metri pătraţi 2,00

113140
b) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lingă domiciliu şi 

distribuite in extravilan, din cauza insuficienţei de teritoriu in intravilan,neevaluate de către organele 
cadastrale teritoriale conform valorii estimative

100
metri pătraţi 4,00

II
Terenurile 

din intravilan : 113130 c) terenurile destinate întreprinderilor agricole,alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale 
teritoriale conform valorii estimative :(inclusiv 0,03 ha pensionari -  5,00 lei pentru 100 m2);

100
metri pătraţi 10,00

113130 d) Impozit funciar pentru terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pet e), neevaluate de 
către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 1 hectar 70,00

113130
e)lmpozit funciar pentru terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierile şi 
pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale 
conform valorii estimate

1 hectar 350,00

prelunjire anexa 4.1



Anexa nr. 4.1
la decizia consiliului local Glodeni

nr .7/4 din 10 decembrie 2018

Nr Obiectele impunerii Subiecţii impunerii
Capitl / 

paragraf

Baza
impozabilă

(costul)

Cota maximă a 
impozitului 

conform Codului 
Fiscal

Cota concretă a 
impozitului

1 2 3 4 5 6 7

Bunurile imobiliare impozitate conform Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XVI din 16.06.2000

I
Clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă .precum şi pe alte bunuri imobiliare, neevaluate 
de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimative ,se stabileşte după cum 
urmează:

_ pentru persoanele juridice şi fizice 
care desfăşoară activitate de 
întreprinzător

113210

Valoarea 
contabilă 

a bunurilor 
imobiliare

0.1
la sută

0.1
la sută

_ pentru persoanele fizice .altele decît 
specificate la prima liniuţă 113220 Costul bunurilor 

imobiliare
0.1

la sută
0.1

la sută

II

Bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele 
şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără 
construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform 
valorii estimative ,se stabileşte după cum urmează:

_ pentru persoanele juridice şi fizice 
care desfăşoară activitate de 
întreprinzător

113210

V  rilUdied
contabilă 

a bunurilor
0.3

la sută
0.3

la sută

_ pentru persoanele fizice .altele decît 
specificate la prima liniuţă 113220 Costul bunurilor 

imobiliare
0.3

la sută
0.3

la sută

Bunurile imobiliare impozitate conform titlului VI din Codul fiscal

III

Bunurile imobiliare .inclusiv terenurile (terenutile cu destinaţie agricolă 
.industriei,telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale )din intravelan sau 
extravilan .clădirile .casele de locuit individuale, apartamente şi alte încăperi izolate,inclusiv 
bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisarea a construcţiei de 50 % şi mai mult .rămase 
nefinisate timp de3 ani după începutul lucrărilor de construcţie şi anume ; Impozitul pe 
bunurile imobiliare :

Persoanele juridice şi persoanele 
fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai 
R.Moldova

1132 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.05% - 0.4%

a)
bunurile imobiliare cu destinaţie locativă ( apartamente şi case de locuit individuale .terenuri 
aferente acestor bunuri) din oraşe şi din localităţile aflate în componenţa oraşelor si s. 
Stircea

Persoanele fizice 113240 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.05% - 0.4% 0.1%

b) garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate Persoanele fizice 113240 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.05% - 0.4% 0.2%

c) loturile întovărăşiilor pomicule cu sau fără construcţii amplaste pe ele Persoanele fizice 113240 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.05% - 0.4% 0.2%



d)

pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele ,care au valoarea de piaţă estimată: 
_ achitat de persoane juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător

Persoanele juridice şi persoanele 
fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai R.M ) 113230 Valoarea estimată 

a acestor bunuri 0.1% -0.3% 0.3%

_achitat de persoanele fizice -cetăţeni Persoanele fizice 113240 Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.1% -0.3% 0.2%

e)

e) bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd 
garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşiilor pomicule cu sau 
fără construcţii amplasate pe ele ,care au valoarea de piaţă estimată:
_ achitat de persoane juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător

Persoanele juridice şi persoanele 
fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai 
R.Moldova

113230

Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.3% 0.3%

achitat de persoanele fizice -cetăţeni

Persoanele fizice

113240

Valoarea estimată 
a acestor bunuri 0.3% 0.3%

Notă : în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi construcţiilor principale ale persoanelor fizice (cetăţenii s. Stîrcea) depăşeşte 100 m2 cota se 
majorează în funcţie de suprafaţă totală după cum urmează : De la 100 m2- la 150 m2 de 1,5 ori, De la 150 m2- la 200 m2 de 2 ori, De la 200 m2 - la 300 m2 de 10 ori,
Peste 300 m2-de 15 ori. înlesnirile la
plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt acordate în baza art. 283 al Codului Fiscal

Scutirea de impozit acordată de autorităţile administraţiei publice locale in baza art.284 al Codului Fiscal prevede:

Se scutesc(sau amînări la plata impozitului) de impozitul pe bunurile imobiliare în limita aprobată la acest impozit pentru bugetul primăriei or.Glodeni pe anul fiscal respectiv in caz de:

*  calamitate naturală sau incendiu ( în urma cărora bunurile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deterioarate considerabil)

*  boala îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificatul medical sau respectiv prin certificatul de deces

*atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurătorţpe durata normativă a lucrărilor de construcţii)

Categoriile de persoane indicate la art.283 alin.(1) lit.h)-l) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat 
domiciliul (în lipsa domiciliului-reşedinţa), în limita 40000,00 lei din valoarea costului.

Secretar consiliului orăşenesc Svetlana Subţire



Denumirea taxei Capitol/
paragraf Baza impozabilă a obiectului impunerii Subiecţii impunerii Cota

1
a) Taxă pentru amenajarea 
terioriului 114412

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar: -  în 
cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 
-  fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii 
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
- în  cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în 
sectorul justiţiei -  numărul de persoane abilitate prin lege pentru 
desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei;

Persoanele juridice sau fizice,înregistrate în calitate de 
întreprinzător,care dispun de baza impozabilă

100,00 lei anual 
pentru fiecare salariat şi/sau 
fondator al întreptinderii 
individuale,al gospodăriei 
ţărăneşti(de fermier),de 
asemenea membrii acesteia 
şi/sau pentru fiecare persoană 
ce desfăşoară activitate 
profesională în sectorul justiţiei

2
b) Taxă de organizare a licitaţilor şi 
loteriilor pe teritoriul UTA 142211 Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea 

biletelor de loterie emise
Persoanele juridice sau fizice .înregistrate în calitate de 
întreprinzător-organizator al licitaţiilor şi loteriilor 1%

3

c) Taxă de plasare (ampasare ) a 
publicităţi ( reclamei )cu excepţia 
celei amplasate integral în zona 
drumului public şi/sau în zonele de 
protecţie ale acestora din afara 
perimetrului localităţilor

114414

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

Persoanele juridice sau fizice .înregistrate în calitate de 
întreprinzător,care plasează şi/sau difuzează informaţii 
publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin 
intermediul mijloacelor cinematografice .reţelelor 
telefonice,telegrafice,telex .mijoacelor de transport,altor 
mijloace (cu excepţia TV.internetului,radioului presei 
periodice tipăriturilor)

5%

4 d) Taxă de aplicare a simbolicii locale 114423 Venitul din vînzări ale poduselor fabricate cărora li se aplica 
simbolica locală

Persoanele juridice sau fizice .înregistrate în calitate de 
întreprinzător,care aplică simbolica locală pe produsele 
fabricate

1%

5
e) Taxă pentru unităţile comerciale 
şi/sau de prestări servicii

114418
Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care corespund 
activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la 
comerţul interior

Persoanele juridice sau fizice,înregistrate în calitate de 
întreprinzător,care dispun de baza impozabilă

lei anual pentru fiecare unitate 
de comerţ şi/sau de prestări 

servicii (conform anexei nr.4.3)

6 f) Taxă de piaţă 114411
Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror 
strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor

Persoanele fizice sau juridice .înregistrate în calitate de 
întreprinzător-administrator al pieţii

110,0 lei,anual pentru fiecare 
metru pătrat

7 g) Taxă pentru cazare 114421 Venitul din vînzări a serviciilor de cazare prestate de structurile cu 
funcţii de cazar

Persoanele juridice sau fizice .înregistrate în calitate de 
întreprinzător,care prestează servicii de cazare 5%

8 Taxă pentru parcare 114416 Suprafaţa parcării Persoanele fizice sau juridice .înregistrate în calitate de 
întreprinzător,care prestează servicii de parcare

20 lei,anual pentru fiecare 
metru pătrat

9 Taxă pentru dispozitivele publicitare 114415 Suprafaţa fetei (fetelor) dispozitivului publicitar Persoanele fizice sau juridice .înregistrate în calitate de 
întreprinzător,care plasează publicitate

500,00 lei,anual pentru fiecare 
metru pătrat

10
Taxă pentru prestarea serviciilor de 
transport auto de călători pe teritoriul 
oraşului i n .1 ■

114413

Untitatea de transport în funcţie de numărul de locuri: pentru fiecare 
automobil

Persoanele juridice sau fizice .înregistrate în calitate de 
întreprinzător,care prestează servicii de transport auto de 
călători pe teritoriul oraşului

cu capacitatea de pîna la 8 locuri inclusiv şoferul 200.00 lei lunar

cu capacitatea de la 9 pîna la 16 locuri inclusiv şoferul 300.00 lei lunar

cu capacitatea de la 17 pîna la 24 locuri inclusiv şoferul 400.00 lei lunar



cu capacitatea mai mult de 35 locuri inclusiv şoferul

Secretarul Consiliului local Glodeni Svetlana Subţire



în continuare anexa nr.4,3



Cotele taxelor pentru unităţile comerciale amplasate 
pe teritoriul oraşului Glodeni în anul 2019

Unităţile comerciale care desfăşoară următoarele tipuri de activităţi

Se
cţ

iu
ne

D
iv

iz
iu

n

G
ru

pa

C
la

sa Denumirea
Cota 

taxei, lei

G COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; ÎNTREŢINERE ŞI 
REPARARE A AUTOVEHICU LELOR ŞI 
A MOTOCICLETELOR

45 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

45.1 Comerţul cu autovehicule
45.11 Comerţul cu autoturisme şi cu autovehicule uşoare (sub 

3,5 tone) cu suprafaţa
-

45 .1 9 Comerţul cu alte autovehicule cu suprafaţa -

45.2 întreţinerea şi repararea autovehiculelor
45 .20 întreţinerea şi repararea autovehiculelor cu suprafaţa

Pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5500

mai mare de 50 m2 pînă la 100 m2 8000
mai mare de 100 m2 pînă la 150 m2 11000

mai mare de 150 m2 16000
45.3 Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule

45.31 Comerţul cu ridicata de piese şi de accesorii pentru 
autovehicule cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

45 .32 Comerţul cu amănuntul de piese şi de accesorii pentru 
autovehicule cu suprafaţa

Pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 10000

45.4 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; 
întreţinerea şi repararea motocicletelor

45 .4 0 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; 
întreţinerea şi repararea motocicletelor cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 Comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu



autovehicule şi motociclete
46.1 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

46.11 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, 
animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

6000

46 .12 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, 
metale şi produse chimice pentru industrie

6000

46.13 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi cu 
materiale de construcţii

6000

46 .14 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente 
industriale, nave şi avioane

6000

46 .15 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi 
de fierărie

6000

46 .16 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, 
încălţăminte şi articole din piele

6000

46 .17 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv 
cu băuturi şi tutun

6000

46 .18 Intermedieri în comerţul specializat în vînzarea 
produselor cu caracter specific n.c.a.

6000

46 .1 9 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 6000

46.2 Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi 
al animalelor vii

46.21 Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor 
şi al tutunului neprelucrat cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .22 Comerţul cu ridicata al florilor şi al plantelor cu 
suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46.23 Comerţul cu ridicata al animalelor vii cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .24 Comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al 

pieilor prelucrate cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46.3 Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al 

băuturilor şi al tutunului
46.31 Comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor cu 

suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .32 Comerţul cu ridicata al cărnii şi al produselor din came 

cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .33 Comerţul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, 

uleiurilor şi al grăsimilor comestibile cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .3 4 Comerţul cu ridicata al băuturilor cu suprafaţa



Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .35 Comerţul cu ridicata al produselor din tutun cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .36 Comerţul cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi al 

produselor zaharoase cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .37 Comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 

cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .38 Comerţul cu ridicata specializat al altor alimente, 

inclusiv peşte, crustacee şi moluşte cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .39 Comerţul cu ridicata nespecializat de produse 

alimentare, băuturi şi tutun cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46.4 Comerţul cu ridicata al bunurilor de consum

46.41 Comerţul cu ridicata al produselor textile cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .42 Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei cu 

suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46.43 Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz 

gospodăresc, al aparatelor de radio şi al televizoarelor cu 
suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .44 Comerţul cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie 
şi al produselor de întreţinere cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .45 Comerţul cu ridicata al produselor cosmetice şi de 
parfumerie cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .46 Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice cu 
suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .47 Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al 
articolelor de iluminat cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000



46 .48 Comerţul cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor cu 
suprafaţa

Pînă la 100 n r 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .49 Comerţul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46.6 Comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi 
furnituri

46.61 Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, 
echipamentelor şi al furniturilor cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .62 Comerţul cu ridicata al maşinilor-unelte cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46.63 Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria 

minieră şi pentru construcţii cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .64 Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă 

şi al maşinilor de cusut şi de tricotat cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .65 Comerţul cu ridicata al mobilei de birou cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .66 Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de 
birou cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .69 Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente cu 
suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46.7 Comerţul cu ridicata specializat al altor produse

46.71 Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .72 Comerţul cu ridicata al metalelor şi al minereurilor 
metalice cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46.73 Comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare cu 
suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000



mai mare de 100 m2 15000
46 .74 Comerţul cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de 

fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire cu 
suprafaţa

Pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 15000

46 .75 Comerţul cu ridicata al produselor chimice cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .76 Comerţul cu ridicata al altor produse intermediare cu 

suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46 .77 Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cu 

suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
46.9 Comerţul cu ridicata nespecializat

46.90 Comerţul cu ridicata nespecializat cu suprafaţa
Pînă la 100 m2 10000

mai mare de 100 m2 15000
47 Comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor 

şi motocicletelor

47.1 Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
47.11 Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3500
mai mare de 20 m2 pînă la 50 m2 4000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 5000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 pînă la 150 m2 8000
mai mare de 150 m2 pînă la 200 m2 9000
mai mare de 200 m2 pînă la 400 m2 15000
mai mare de 400 m2 pînă la 600 m2 25000
mai mare de 600 m2 pînă la 800 m2 35000

mai mare de 800 m2 45000
47.19 Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 

vînzare predominantă de produse nealimentare cu 
suprafaţa

Pînă la 10 m2 1000
mai mare de 10 m2 pînă la 20 m2 2000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 2500
mai mare de 30 m2 pînă la 40 m2 3000
mai mare de 40 m2 pînă la 50 m2 4000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 4500

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 5000
mai mare de 100 m2 pînă la 150 m2 6000



mai mare de 150 m2 pînă la 200 m2 7000
mai mare de 200 m2 8000

47.2 Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, 
băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine 
specializate

47.21 Comerţul cu amănuntul al fructelor şi al legumelor 
proaspete în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 1500
mai mare de 20 m2 pînă la 50 m2 4000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 5000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 6000
mai mare de 100 m2 7000

47.22 Comerţul cu amănuntul al cărnii şi al produselor din 
carne în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 4000
mai mare de 20 m2 pînă la 40 m2 5000
mai mare de 40 m2 pînă la 60 m2 6000
mai mare de 60 m2 pînă la 80 m2 7000

mai mare de 80 m2 pînă la 100 m2 8000
mai mare de 100 m2 10000

47.23 Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi al 
moluştelor în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 1500
mai mare de 20 m2 pînă la 50 m2 4000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 5000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 6000
mai mare de 100 m2 7000

47.24 Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie 
şi al produselor zaharoase în magazine specializate cu 
suprafaţa

Pînă la 20 m2 3500**
mai mare de 20 m2 pînă la 50 m2 4000**
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 5000**

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000**
mai mare de 100 m2 pînă la 150 m2 8000**
mai mare de 150 m2 pînă la 200 m2 9000**

mai mare de 200 m2 10000**
47.25 Comerţul cu amănuntul al băuturilor în magazine 

specializate cu suprafaţa
Pînă la 20 m2 4000

mai mare de 20 m2 pînă la 40 m2 5000
mai mare de 40 m2 pînă la 60 m2 6000
mai mare de 60 m2 pînă la 80 m2 7000

mai mare de 80 m2 pînă la 100 m2 8000
mai mare de 100 m2 10000

47.26 Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun în 
magazine specializate cu suprafaţa

5500

Pînă la 10 m2 5500
mai mare de 10 m2 7000



47.29 Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în 
magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 .0 0 0
mai mare de 20 m2 pînă la 30 n r 2000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 3000
mai mare de 50 m2 pînă la 60 m2 4000
mai mare de 60 m2 pînă la 70 m2 5000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 6000
mai mare de 100 m2 7000

47.3 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate

47.30 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate

Gaz (1 unitate de încărcare) 10000
Combustibil (1 unitate de încărcare) 30000

47.4 Comerţul cu amănuntul al echipamentului 
informatic şi de telecomunicaţii în magazine 
specializate

47.41 Comerţul cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor 
periferice şi software-lui în magazine specializate cu 
suprafaţa

Pînă la 20 m2 4000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 5000
mai mare de 30 m2 pînă la 40 m2 6000
mai mare de 40 m2 pînă la 50 m2 7000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 8000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 9000
mai mare de 100 m2 10000

47.42 Comerţul cu amănuntul al echipamentului pentru 
telecomunicaţii în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 4000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 5000
mai mare de 30 m2 pînă la 40 m2 6000
mai mare de 40 m2 pînă la 50 m2 7000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 8000

mai mare de 70 n r  pînă la 100 m2 9000
mai mare de 100 m2 10000

47.43 Comerţul cu amănuntul al echipamentelor audio/video 
în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 4000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 5000
mai mare de 30 n r  pînă la 40 m2 6000
mai mare de 40 m2 pînă la 50 m2 7000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 8000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 9000
mai mare de 100 m2 10000

47.5 Comerţul cu amănuntul al altor produse casnice în 
magazine specializate

47.51 Comerţul cu amănuntul al textilelor în magazine 
specializate cu suprafaţa



Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.52 Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit în magazine 
specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.53 Comerţul cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, 
tapetelor şi al altor acoperitoare de podea în magazine 
specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 n r 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.54 Comerţul cu amănuntul al articolelor şi al aparatelor 
electrocasnice în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 n f  pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 n f 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.59 Comerţul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de 
iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine 
specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 in2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.6 Comerţul cu amănuntul de bunuri culturale şi 
recreative în magazine specializate

47.61 Comerţul cu amănuntul al cărţilor în magazine 
specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000



mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.62 Comerţul cu amănuntul al ziarelor şi al articolelor de 
papetărie în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.63 Comerţul cu amănuntul al înregistrărilor muzicale şi 
video în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.64 Comerţul cu amănuntul al echipamentelor sportive în 
magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.65 Comerţul cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în 
magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47 .7 Comerţul cu amănuntul al altor bunuri în magazine 
specializate

47.71 Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine 
specializate cu suprafaţa cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.72 Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi al articolelor 
din piele în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 3000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000



mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000
mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000

mai mare de 100 m2 8000
47.73 Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice în 

magazine specializate cu suprafaţa
Pînă la 20 m2 4000*

mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4500*
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000*
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 5500*

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 6000*
mai mare de 100 m2 7000*

47.74 Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi 
ortopedice în magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 2500
mai mare de 20 m2 pînă la 40 m2 3000
mai mare de 40 m2 pînă la 60 m2 4000

mai mare de 60 m2 5000
47.75 Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de 

parfumerie în magazine specializate cu suprafaţa
Pînă la 20 m2 3000

mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.76 Comerţul cu amănuntul al florilor, plantelor şi al 
seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de 
companie şi al hranei pentru acestea în magazine 
specializate cu suprafaţa

Pînă la 5 m2 3000
mai mare de 5 m2 pînă la 20 m2 3500

mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 8000
mai mare de 100 m2 10000

47.77 Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor în 
magazine specializate cu suprafaţa

Pînă la 20 m2 4000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 5000

mai mare de 30 m2 6000
47.78 Comerţul cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine 

specializate cu suprafaţa
Pînă la 30 m2 3000

mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 4000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 10000
mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 15000
mai mare de 200 m2 pînă la 300 m2 20000



mai mare de 300 m2 pînă la 350 m2 25000
mai mare de 350 m2 pînă la 400 m2 30000
mai mare de 400 m2 pînă la 500 m2 35000

mai mare de 500 m2 40000
47.79 Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute 

prin magazine cu suprafaţa
Pînă la 20 m2 3000

mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 4000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 5000
mai mare de 50 m2 pînă la 70 m2 6000

mai mare de 70 m2 pînă la 100 m2 7000
mai mare de 100 m2 8000

47.8 Comerţul cu amănuntul efectuat prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe

47.81 Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, 
băuturilor şi al produselor din tutun efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe cu suprafaţa

Pînă la 10 m2 1500
mai mare de 10 m2 pînă la 20 m2 2000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 3000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 4000

mai mare de 50 m2 5000
47.82 Comerţul cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi 

încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe cu 
suprafaţa

Pînă la 10 m2 1500
mai mare de 10 m2 pînă la 20 m2 2000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 3000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 4000

mai mare de 50 m2 5000
47.89 Comerţul cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

al altor produse cu suprafaţa
Pînă la 10 m2 1500

mai mare de 10 m2 pînă la 20 m2 2000
mai mare de 20 m2 pînă la 30 m2 3000
mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 4000

mai mare de 50 m2 5000
47.9 Comerţul cu amănuntul care nu se efectuează prin 

magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
47.91 Comerţul cu amănuntul prin intermediul caselor de 

comenzi sau prin Internet
3000

47.99 Comerţul cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, 
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

-

I ACTIVITĂŢI DE CAZARE ŞI 
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

55.1 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
55 .10 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare -



55.2 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de 
scurtă durată

55 .20 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă 
durată

-

55.3 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

55 .30 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

55.9 Alte servicii de cazare
55 .90 Alte servicii de cazare -

56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

56.1 Restaurante
56 .10 Restaurante cu suprafaţa

Pînă la 200 m2 20000
mai mare de 200 m2 25000

56.2 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru 
evenimente şi alte servicii de alimentaţie

56.21 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente cu 
suprafaţa

Pînă la 50 m2 7000
mai mare de 50 m2 pînă la 100 m2 1000

mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 15000
mai mare de 200 m2 pînă la 300 m2 20000

mai mare de 300 m2 25000
56 .29 Alte activităţi de alimentaţie cu suprafaţa

Pînă la 50 m2 4000**
mai mare de 50 m2 pînă la 100 m2 6000**

mai mare de 100 m2 pînă la 150 m2 8000**
mai mare de 150 m2 pînă la 200 m2 12000**

mai mare de 200 m2 14000**
56.3 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

56 .30 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor cu 
suprafaţa

Pînă la 50 m2 4000
mai mare de 50 m2 pînă la 100 m2 6000

mai mare de 100 m2 pînă la 150 m2 8000
mai mare de 150 m2 pînă la 200 m2 12000

mai mare de 200 m2 14000
L TRANZACŢII IMOBILIARE

68 Tranzacţii imobiliare

68.3 Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau de contract
68.31 Activităţi ale agenţiilor imobiliare cu suprafaţa -

M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE,



ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

74.2 Activităţi fotografice
74 .20 Activităţi fotografice 3000

74.3 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
74 .30 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) cu 

suprafaţa
3000

N ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE 
SERVICII DE SUPORT

77 Activităţi de închiriere

77.1 Activităţi de închiriere de autovehicule
77.11 Activităţi de închiriere de autoturisme şi de autovehicule 

rutiere uşoare cu suprafaţa
1500

77 .12 Activităţi de închiriere de autovehicule rutiere grele cu 
suprafaţa

1500

77.2 Activităţi de închiriere de bunuri personale şi 
gospodăreşti

77.21 Activităţi de închiriere de bunuri recreaţionale şi de 
echipament sportiv

1500

77 .22 închiriere de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 1500
77 .29 Activităţi de închiriere de alte bunuri personale şi 

gospodăreşti n.c.a.
1500

77.3 Activităţi de închiriere de alte maşini, echipamente 
şi de bunuri tangibile

77.31 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente 
agricole

1500

77 .32 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente 
pentru construcţii

1500

77.33 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente de 
birou (inclusiv calculatoare)

1500

77 .34 Activităţi de închiriere de echipamente de transport pe 
apă

1500

77.35 Activităţi de închiriere de echipamente de transport 
aerian

1500

77 .39 Activităţi de închiriere de alte maşini, echipamente şi de 
bunuri tangibile n.c.a.

1500

79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur- 
operatorilor; alte servicii de rezervare şi de asistenţă 
turistică

79.1 Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur- 
operatorilor

79.11 Activităţi ale agenţiilor turistice 3000
79.12 Activităţi ale tur-operatorilor 3000



79.9 Alte servicii de rezervare şi de asistenţă turistică
79 .90 Alte servicii de rezervare şi de asistenţă turistică 3000

81 Activităţi de servicii pentru clădiri şi peisagistică

81.2 Activităţi de curăţenie
81.21 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie 

interioară a clădirilor
2000

81 .22 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, 
mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor

2000***

81 .29 Alte activităţi de curăţenie n.c.a. 2000

82 Servicii administrative, servicii de suport şi alte 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor

82.1 Activităţi administrative şi servicii de suport
82.11 Activităţi combinate de secretariat 1000
82.19 Activităţi de fotocopiere, de pregătire 

a documentelor şi alte activităţi specializate de 
secretariat

1000

R ARTĂ, ACTIVITĂŢI DE RECREERE ŞI 
DE AGREMENT

92 Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri

92.0 Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri
92 .00 Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri 60000

93 Activităţi sportive, recreative şi distractive

93.1 Activităţi sportive
93.11 Activităţi ale bazelor sportive cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 1500
Mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 3000

mai mare de 200 m2 6000
93 .12 Activităţi ale cluburilor sportive cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 1500
Mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 3000

mai mare de 200 m2 6000
93.13 Activităţi ale centrelor de fitness cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 1500
Mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 3000

mai mare de 200 m2 6000
93 .19 Alte activităţi sportive cu suprafaţa

Pînă la 100 m2 1500
Mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 3000



mai mare de 200 m2 6000
s ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

95 Reparaţii de calculatoare, articole personale şi de uz 
gospodăresc

95.1 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de 
comunicaţii

95.11 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 3000
95 .12 Repararea echipamentelor de comunicaţii 3000

95.2 Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
95.21 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 3000
95 .22 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a 

echipamentelor pentru casă şi grădină
3000

95.23 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 3000
95 .24 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 3000
95 .25 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 3000
95 .29 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc 

n.c.a.
3000

96 Alte activităţi de servicii personale

96.0 Alte activităţi de servicii personale
96.01 Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a 

produselor din blană
3000

96 .02 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare pentru un loc 1000
96.03 Activităţi de pompe funebre şi similare -

96 .04 Activităţi de întreţinere corporală 8000
96 .09 Alte activităţi de servicii personale n.c.a.’' 3000

* - pentru farmaciile veterinare se aplică suplimentar coeficientul 0,6
**- pentru bufete şi cantine se aplică suplimentar coeficientul 0,5
***- pentru curăţarea mijloacelor de transport se aplică suplimentar coeficientul 5,0

Notă
Baza impozabilă a obiectului impunerii la taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 
constituie:
-Suprafaţa comercială ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii, amplasarea lor, tipul 
mărfurilor desfăcute şi serviciile prestate, indicate în notificarea privind iniţierii activităţii de comerţ. 
-Unităţile comerciale care sunt amplasate pe sectoarele : strada Suveranităţii de la nr.l- pîna la nr.37 
(inclusiv), strada V. Zgîrcea, strada Tricolorului, strada Decebal de la nr.l pina la n r .l0 şi strada Ştefan 
cel Mare, achită taxa stabilită pentru obiectul dat cu 50 la sută mai mult decît taxa stabilită ( cu 
excepţia magazinelor specializate în comercializare materialelor de construcţii,unităţile comerciale 
amplasate pe teritoriul pieţei centrale).
-Staţiile PECO , furnizorii cu reşedinţa locală sunt scutiţi cu 50 la sută mai puţin decît taxa stabilită.



Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către 
instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2019

Nr.
d/o

Codul Eco 
(K6) Instituţia, denumirea serviciilor

Costul
serviciilor

(lei)
1 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru 

pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:
- amplasate în oraşul Glodeni 173,5

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate 
în Legea bugetului de stat, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai 
sus.

2 142320 încasările pentru serviciile comunale prestate de 
instituţiile publice după fact

Grădiniţele finanţate din bugetul local:
6 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă

preşcolară (lei/copil/zi)
inclusiv:

Conform 
ordinelor 

Ministerului 
Educaţiei în 

vigoare

-copii cu vîrsta cuprinsă între 0-3 ani,regim de creşă 7,10
- copii cu vîrsta cuprinsă între 3-7 ani,regim preşco
lar 8,75.1-'.*«».

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire



Sinteza veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din
bugetul local Glodeni pe anul 2019

(mii lei)

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei

Cod
Grupa
funcţiei

Suma preconizată spre 
încasare pe subcomponente de 

surse:
Resurse
fonduri
speciale

(296)

Resurse 
atrase de 
instituţii 

(297)

Resurse 
atrase 
pentru 

proiecte 
finanţate 
din surse 
externe 

(298)
1 2 3 4 5 6
1 Primăria or.Glodeni - aparat 0111 193,0
2 Grădiniţa nr. 4 0911 204,6
3 Grădiniţa nr. 5 0911 371,1

Total 768,7



Plafonul datoriei bugetului local Glodeni 
şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul local Glodeni

Indicatorii Sold la 31.12.2018
împrumuturi contractate 0,00 mii lei

Garanţii acordate 0,00 mii lei

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire



Efectivul limită al statelor de personal 
din instituţiile publice finanţate de la bugetul local Glodeni

pe anul 2019

Nr.
d/o Denumirea Cod org 2

Efectivul de 
personal, 

unităţi

1 2 3 4
1 Primăria or. Glodeni - aparat 10584 16,0
2 Primăria or. Glodeni - alte servicii generale 10584 11,0
3 Primăria or. Glodeni - protecţie socială 10584 1,0
4 Grădiniţa nr.4 10043 37,95
5 Grădiniţa nr.5 10044 53,70
6
7
8

Total 119,65



Cu privire la aprobarea parcursului - limită a automobilului de serviciu şi a compensaţiei pentru folosirea automobilului
personal în procesul exercitării funcţiei pentru anul 2019

Denumirea automobilului Limita pentru anul 2019
1 2 3 4 5 6

Automobilul de serviciu Compensaţia lunară

km/ an

Combustibil: 
benzin/gaz petrolier/ 

litri /an
motorina /litri 

/ lunar
motorina / litri / 

anual

1
Automobilul de serviciu RENAULT FLUENCE cu numărul 
de înregistrare ,inclusiv 24000,0 2076,6/2741,12
pentru perioada funcţionării în timpul de vară (norma 8,88 litri /100 km 6000,0 532,8 / 703,3

pentru perioada funcţionării în timpul de iarnă (norma 9,13 litri /100 km 6000,0 547,8/723,1
pentru perioada funcţionării în timpul primăverii şi timpul de toamnă 
(norma 8,3 litri /100 km 12000,0 996/ 1314,72

2
Pentru utilizarea automobilului personal în procesul 
exercitării funcţiei de serviciu al viceprimarului 40,0 480,0
convenţional 1 1 de benzina corespunde 1,32 1 gpl 
notă:

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 133 din 20.02.2013 privind modificarea punctului 2 al HG.RM nr. 1404 din 30/12/2005 privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile 
administraţiei publice locale jmnctiil 2

Secretarul Consiliului local Glodeni

£ \
. • : V* s • r  • *

V -ţt . ş -  v  î | ;  - f r

Svetlana Subţire



Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărului abonimentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane
mobile

Denumirea Număr
1 2 3

1 Autorităţile executive 14
Abonamente - de telefoane dc serviciu , inclusiv 14
număr de telefoane de serviciu paralele 2
telefon - Fax 1
telefoane mobile 2

2 Instituţiile preşcolare ,inclusiv 2
Grădiniţa _  nr.4 1

Grădiniţa _  nr.5 1

In total 16
Notă
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.133 din 20.02.2013 privind complectarea cu p.2 HG.RM nr. 1362 din 22/12/2005 privind aprobarea 
nomativelor vizînd numărul de telefoane de serviciu,fax,mobile


