CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIA
Nr. 9/9

din 28 noiembrie 2013

Despre operarea de modificări şi completări
în decizia Consiliului municipal Chişinău
nr. 3/2 din 29.03.2013 „Cu privire
la stabilirea şi punerea în aplicare
a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de
prestări servicii de deservire socială pe
teritoriul municipiului Chişinău”
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi
ărestări servicii, în conformitate cu prevederile art. 289 (2) lit.e) şi art. 297 din Codul
fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Titlul VII „Taxele locale” (cu modificările şi
completările ulterioare), art. 16(1) lit.f) şi art. 14(1) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu
privire la comerţul interior”, prevederile Art. V din Legea nr. 267 din 23.12.2011 “Pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative”, în temeiul art. 14(2) lit.a), art. 19(4) şi
art. 20(5) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”,
Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se modifică şi se completează, din data aducerii la cunoştinţă publică prin
publicare în mass-media, anexa la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/2 din
29.03.2013 „Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile
comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului
Chişinău”, după cum urmează:
1.1. la poziţía 13 sintagma „Gherete în care se comercializează:
- produse alimentare, nealimentare, flori, prestează servicii etc.”
se substituie cu cuvântul „Gherete”;
1.2. la poziţia 16 sintagma „Casă de deservire socială” se substituie cu sintagma
„Complex de unităţi de prestări servicii sociale particulare (mai mult de trei unităţi)”;
1.3. la poziţia 21 sintagma „Cluburi sportive” se substituie cu sintagma „Centre
de cultură fizică”;
1.4. la poziţia 29 sintagma "Săli de computere" se substituie cu sintagma "Internetcafenea";
1.5. se exclud poziţiile nr. 12, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 51 52, 53, 54 din anexa la
decizia respectivă;
1.6. se completează anexa la decizia nr. 3/2 din 29.03.2013 cu următoarele poziţii:
„55. Atelier de reparaţie a autovehiculelor (suprafaţa până la 100 mp) - 3000 lei;
56. Unitate de prestare a serviciilor cosmetice - 350 lei locul de muncă;
57. Cabinet de depăşire a stresurilor
- 1500 lei;
58. Unitate de prestare a serviciilor de însoţire, servicii matrimoniale etc. – 3000 lei”;

2. Mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire
socială cu programul de lucru prelungit (după ora 23.00) se majorează cu 30% faţă de
taxa stabilită.
3. Inspectoratul fiscal de stat Chişinău va exercita controlul asupra modului în
care se execută prevederile prezentei decizii.
4. Direcţia relaţii publice (dl Vadim Brânzaniuc) va asigura mediatizarea prezentei
decizii.
5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didencu

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIA
Nr. 9/8

din 28 noiembrie 2013

Despre aprobarea Regulamentului
privind modul de formare şi utilizare
a mijloacelor speciale ale Direcţiei generale
comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
În conformitate cu ordinul ministrului Finanţelor nr. 94 din 31.12.2004 despre
aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale
instituţiilor publice finanţate de la buget, art. 6 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003
“Privind finanţele publice locale”, în temeiul art. 14(2) lit. a), art. 19(4) şi art. 20(5) din
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor
speciale ale Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii,
conform anexei.
2. Se stabileşte tariful de 50 lei pentru serviciile de perfectare a autorizaţiilor
(duplicatelor) de funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii
sociale.
3. Se abrogă deciziile Consiliului municipal Chişinău nr. 28/12 din 04.08.2005
„Despre aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor
speciale ale Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii” şi nr. 50/5
din 04.07.2006 „Cu privire la operarea unor modificări la deciziile Consiliului municipal
Chişinău nr. 47/8 din 08.06.2006 şi nr.28/12 din 04.08.2005”.
4. Viceprimarul dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor
prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didencu

