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soanelor ce au suferit în urma aces-
tor acţiuni [4, art. 5].

Concluzii.
Astfel, răspunderea de drept pri-

vat include răspunderea civilă, răs-
punderea de dreptul muncii (disci-
plinară, materială și pentru prejudi-
cii nepatrimoniale), procesual-civilă 
și arbitrală. Particularitățile indicate 
mai sus constituie principalele ele-
mente care sunt relevante pentru 
construcția teoretică a răspunderii 
juridice de drept privat.

Chiar dacă și în cadrul modelu-
lui teoretic al răspunderii de drept 
public termenul de prescripție are 
aceeași semnificație și efecte ju-
ridice, totuși nici legislația și nici 
practica nu atestă cazuri în care s-ar 
executa obligația de a răspunde ju-
ridic după expirarea termenului de 
prescripție. Nici în răspundeea de 
drept privat după expirare debitorul 
nu va putea fi tras la răspundere, dar 
în schimb el benevol poate executa 
obligația. Totuși în dreptul public o 
atare situație nu este reglementată.

Pentru modelul teoretic al răs-
punderii de drept privat mai este 
specific elementul ce ține de even-
tualitatea soluționării arbitrale a 
cauzei. Astfel, soluționarea cauzei 
în arbitraj se va face în stictă con-
formitate cu Legea cu privire la ar-
bitraj.
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REZUMAT
Taxele locale fiscale reprezintă cantitatea majoră de finanţe publice din buge-

tul administraţiei publice locale. Cotele şi metodele de aplicare diferă de impo-
zitele şi taxele de stat deşi sunt în legătură strînsă cu acestea, dar mult mai puţin 
studiate şi din acest considerent şi aplicarea lor în practică este corespunzătoare. 
Bugetele locale isi formeaza o buna parte din veniturile lor prin perceperea unui 
numar important de taxe. Asa cum am mentionat deja,taxele sunt plati efectuate 
de persoane fizice si juridice pentru serviciile specifice de care beneficiaza din 
partea anumitor institutii sau autoritati publice. Ca si impozitele, taxele au un ca-
racter obligatoriu si sunt cu titlul nerestibuibil,dar spre deosebire de impozite-ca-
re nu presupun existenta unei contraprestatii directe si imediate-taxele sunt plati 
legate nemijlocit de un anumit serviciu specific,realizat de catre o institutie sau un 
organ al administratiei de stat.Insa,de regula,nu se pune semnul egalitatti intre ni-
velul taxelor si marimea costului serviciilor prestate de institutii publice,intrucat 
in majoritatea cazurilor acesta este superior.
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SUMMARY
Local tax rates represent the major amount of public finances in the local go-

vernment budget. Quotas and methods of application differ from state taxes and 
duties although they are in close contact with them, but much less studied from 
this point of view and their application in practice is appropriate. Local budgets 
form a large part of their revenue by charging a large number of taxes. As we have 
already mentioned, taxes are payments made by individuals and legal entities for 
the specific services they receive from certain public institutions or authorities. 
Like taxes, taxes have a binding character and are irrefutable, but unlike taxes - 
which do not involve the existence of direct and immediate consideration - taxes 
are directly linked to a particular service, made by an institution or body Of the 
state administration. But, as a rule, there is no equal sign between the level of 
fees and the size of the cost of services provided by public institutions, as in most 
cases it is superior.
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xation.

Actualitatea temei rezultă 
din faptul că taxele şi im-

pozitele fiscale sunt cea mai im-
portanta si totodata cea mai veche 
resursa financiara, originile sale fi-
ind legate de existeanta statului si a 
banilor. In practica fiscala din tara 

noastra se utilizeaza diverse meto-
de, tehnici si procedee de impune-
re, care difera in functie de natura 
impozitului sau a taxei, de statutul 
juridic al platitorilor, de felul obiec-
tului impozabil, de modul de evalu-
are a bazei de calcul,de instrumente 
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care, le prezintă organelor fiscale în 
termen de 10 zile din data adoptă-
rii acestora şi le aduce la cunoştinţă 
contribuabililor. Deciziile Consilii-
lor locale de nivelul întîi şi de nive-
lul doi sunt incluse în mod obliga-
toriu în Registrul de stat al actelor 
locale[6, pag.2][7, pag.5].

Autoritatea deliberativă a admi-
nistraţiei publice locale nu este în 
drept:- să aplice alte taxe locale decît 
cele prevăzute de TitlulVI, Titlul 
VII, Titlul VIII al Codului fiscal[1, 
Titlul VII, art.297, alin.2];- să stabi-
lească cotele taxelor locale[1, Titlul 
VII, art. 297, alin. 5]:

a) nominal, pentru fiecare contri-
buabil în parte;

b) diferenţiat, în funcţie de for-
ma organizatorico-juridică de des-
făşurare a activităţii;

c) diferenţiat, în funcţie de ge-
nuri de activitate desfăşurate;

d) diferenţiat, în funcţie de am-
plasament;

e) diferenţiat, pe tipuri de obiec-
te ale impunerii.

La stabilirea cotelor taxelor loca-
le autorităţile administraţiei publice 
locale sînt obligate să se conducă 
de  următoarele criterii şi principii 
indicate expres în art. 297 alin. 8 
al Titlului VII al Codului Fiscal[1, 
pag. 4]:

a) previzibilitatea activităţii de 
întreprinzător – întreprinzătorii, 
pentru planificarea cheltuielilor, vor 
cunoaşte din timp şi vor fi consultaţi 
referitor la mărimea taxelor locale;

b) principiul transparenţei deci-
zionale – autorităţile administraţiei 
publice locale, în mod prioritar, vor 
informa şi vor asigura accesul liber 
la proiectele ce vizează mărimea 
preconizată a taxelor locale;

c) principiul echitabilităţii (pro-
porţionalităţii) în raporturile dintre 
unitatea administrativ-teritorială şi 
întreprinzător – autorităţile admi-
nistraţiei publice locale, la stabili-
rea mărimii taxelor locale, se vor 
încredința că este asigurată propor-
ţionalitatea (echitabilitatea) între 
interesele colectivităţii locale şi ale 
întreprinzătorilor, inclusiv nu vor 
întreprinde acţiuni în exces sub pre-
textul atingerii scopurilor societăţii/
colectivității locale.

Începînd cu ianuarie 2017 în 
caz de divergenţe la stabilirea co-

telor taxelor locale, autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
efectua o analiză a impactului de 
reglementare conform prevederilor 
art. 13 din Legea nr. 235 din 20 iu-
lie 2006 cu privire la principiile de 
bază de reglementare a activităţii de 
întreprinzător[10, pag.12] şi preve-
derilor Hotărîrii Guvernului nr. 1230 
din 24 octombrie 2006 cu privire la 
aprobarea Metodologiei de analiză 
a impactului de reglementare şi de 
monitorizare a eficienţei actului de 
reglementare[3, pag.23], adaptate şi 
aplicate corespunzător specificului 
local[9, pag.12].

Serviciul Fiscal de Stat exercită 
controlul asupra modului în care 
autorităţile administraţiei publice 
locale execută obligaţiile de admi-
nistrare a taxelor locale. 

Cota taxelor locale se stabileşte 
de către autoritatea administraţiei 
publice locale în funcţie de caracte-
risticile obiectelor impunerii.

Autoritatea administraţiei publi-
ce locale, dacă efectuează concomi-
tent modificările corespunzătoare în 
bugetul unităţii administrativ - teri-
toriale, poate: 

a) să acorde subiecţilor impune-
rii scutiri în plus la cele enumerate 
mai sus; 

b) să acorde amînări la plata ta-
xelor locale pe anul fiscal respectiv; 

c) să prevadă înlesniri la plata 
taxelor locale pentru categoriile so-
cial-vulnerabile ale populaţiei.

1. Taxa pentru amenajarea teri-
toriului. Subiecţi ai impunerii sînt 
persoanele juridice sau fizice, înre-
gistrate în calitate de întreprinzător, 
care dispun de bază impozabilă.

Obiectul impunerii îl constituie 
salariaţii şi/sau fondatorii întreprin-
derilor care nu sînt incluşi în efec-
tivul trimestrial de salariaţi, precum 
şi persoanele ce desfăşoară activita-
te profesională în sectorul justiţiei. 
Baza impozabilă a obiectului impu-
nerii numărul mediu al salariaţilor[1, 
Titlul VII, art.288, alin. 101] şi/sau 
fondatorii întreprinderilor în cazul 
în care aceştia activează în întreprin-
derile fondate, însă nu sînt incluşi în 
efectivul de salariaţi[1, Titlul VII, 
art. 288, alin.101], precum şi persoa-
nele ce desfăşoară activitate profe-
sională în sectorul justiţiei. Nu fac 
parte din baza impozabilă şi deci nu 

folosite,precum si necesitatea ali-
mentarii ritmice cu venituri bugetare 
a bugetului de stat si a bugetelor lo-
cale. Impunerea, din laturile impor-
tante ale procesului fiscal, presupu-
ne identificarea tuturor categoriilor 
de persoane fizice sau juridice, care 
detin sau realizeaz un anumit obiect 
impozabil,evaluarea bazei de calcul 
a impozitului sau taxei, precum si 
determinarea corecta a coantumului 
acestora.

Materialul de bază. Sistemul 
taxelor locale este regelementat de:

Codul Fiscal al Republicii 1. 
Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. 
În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2005, nr. ediție specială.

Legea Republicii Moldova 2. 
privind actele normative ale Guver-
nului şi ale altor autorităţi ale admi-
nistraţiei publice centrale şi locale, 
nr. 317 din 18.07.2003. În: Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 
2003, nr. 208-210, art. nr: 783. 

 Legea Republicii Moldova 3. 
privind administrația publică locală, 
nr. 436 din 28.12.2006. În: Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr. 32-35, art. nr: 116.

Prin taxă locală art. 288 alin.1 al 
Codului Fiscal[1, pag.4] defineşte o 
plată obligatorie efectuată la buge-
tul unităţii administrativ-teritoriale. 
Doctrina nu delimitează impozitul/
taxa de stat de cel local, fiind defi-
nită noţiunea de impozit, care a fost 
analizată în Tema III a prezentei lu-
crări.

Dreptul de a aplica toate sau nu-
mai o parte din taxele locale, prevă-
zute în Codul fiscal, titlul VI, titlul 
VII, titlul VIII aparţine autorităţii 
deliberative a administraţiei publice 
locale[1, Titlul VII, art. 288, alin.15] 
(conciliul local), care apreciază 
acest fapt, în funcţie de posibilităţile 
şi necesităţile unităţii administrativ-
teritoriale. Pe parcursul anului fiscal 
(calendaristic), stabilirea de taxe 
locale fiscale sau anularea ori mo-
dificarea lor se permite numai con-
comitent cu modificarea bugetelor 
unităților administrativ-teritoriale. 

Monitorizarea deciziilor consi-
liului local privind aplicarea taxe-
lor locale pe teritoriul administrat 
aparţine autorităţii executive (pri-
marului) a administraţiei publice 
locale[1,Titlul VII, art. 288 alin.16] 
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se includ în efectivul de salariaţi:
 – persoanele care execută lucrări 

conform contractelor de drept civil 
(contract de antrepriză, contract de 
prestări servicii, contract de trans-
port etc.)[8, pag.12];

– persoanele care prestează mun-
că prin cumul (cumularzii externi);

– persoanele cu contractul indi-
vidual de muncă suspendat şi cele 
aflate în concediu de maternitate;

 – persoanele care exercită une-
le activități necalificate cu caracter 
ocazional (zilieri).

Unitatea de măsură a cotei se 
calculează în valută naţională, anual 
pentru fiecare salariat şi/sau fonda-
tor al întreprinderii, în cazul în care 
acesta activează în întreprinderea 
fondată, însă nu este inclus în efecti-
vul trimestrial de salariaţi, sau pen-
tru fiecare persoană ce desfăşoară 
activitate profesională în sectorul 
justiţiei. Plata taxei se efectuează de 
subiecţii impunerii. Se scutesc de la 
achitarea taxei – fondatorii gospo-
dăriilor ţărăneşti (de fermier) care 
au atins vîrsta de pensionare.

2. Taxa de organizare a licitații-
lor și loteriilor pe teritoriul unității 
administrativ-teritoriale. Subiecţi 
ai impunerii sînt persoanele juridice 
sau fizice înregistrate în calitate de 
întreprinzător-organizator al licitaţi-
ilor şi loteriilor.

Obiectul impunerii îl consti-
tuie bunurile declarate la licitaţie 
sau biletele de loterie emise. Baza 
impozabilă a obiectului impunerii 
este venitul din vînzări ale bunuri-
lor declarate la licitaţie sau valoarea 
biletelor de loterie emise. Unitatea 
de măsură a cotei se calculează în 
procente. Calculul taxei se efectu-
ează de către subiecţii impunerii, 
în funcţie de baza impozabilă şi de 
cotă. Plata taxei se efectuează de su-
biecţii impunerii. Termenele de pla-
tă a taxei şi de prezentare a dărilor 
de seamă fiscale de către subiecţii 
impunerii şi organele împuternicite 
are loc trimestrial, pînă la data de 25 
a lunii imediat următoare trimestru-
lui gestionar.

Se scutesc de la achitarea taxei: 
– organizatorii licitaţiilor desfăşu-
rate în scopul asigurării rambursării 
datoriilor la credite, acoperirii pagu-
belor, achitării datoriilor la buget, 
vînzării patrimoniului de stat şi pa-

trimoniului unităţilor administrativ-
teritoriale.

3. Taxa de plasare (amplasare) 
a publicității (reclamei). Pentru a 
înţelege pe deplin taxa respectivă, 
pentru început reţinem noţiunile 
principale: - producător de publici-
tate – persoană care conferă infor-
maţiei publicitare forma necesară 
plasării şi difuzării[1, Titlul VII, art. 
288, alin. 6]. - difuzor de publicita-
te – persoană care asigură plasarea 
şi difuzarea publicităţii prin orice 
mijloc de informare[1, Titlul VII, 
art. 288, alin.7]. - dispozitiv publi-
citar – sistem de comunicare vizua-
lă pentru plasarea publicităţii exte-
rioare, cum ar fi afişele, panourile, 
standurile, instalaţiile şi construcţi-
ile (situate separat sau suspendate 
de pereţii şi de acoperişurile clă-
dirilor), firmele tridimensionale, 
firmele luminoase, tablourile elec-
tromecanice şi electronice suspen-
date, alte mijloace tehnice[1, Titlul 
VII, art. 288, alin.8].- publicitate 
socială – publicitate care reprezintă 
interesele societăţii şi ale statului în 
propagarea unui mod de viaţă să-
nătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia 
mediului înconjurător, păstrarea in-
tegrităţii resurselor energetice, pro-
tecţia socială a populaţiei şi care 
nu are scop lucrativ şi urmăreşte 
obiective filantropice şi de impor-
tanţă social[1, Titlul VII, art. 288, 
alin.9]. 

Subiecţi ai impunerii sînt persoa-
nele juridice sau persoanele fizice 
înregistrate în calitate de întreprin-
zător care plasează şi/sau difuzează 
informaţii publicitare (cu excepţia 
publicităţii exterioare) prin inter-
mediul mijloacelor cinematografi-
ce, reţelelor telefonice, telegrafice, 
telex, mijloacelor de transport, altor 
mijloace (cu excepţia TV, internetu-
lui, radioului, presei periodice, tipă-
riturilor).

Iar în cazul transmiterii în po-
sesie şi/sau folosinţă a afişelor, a 
pancartelor, a panourilor şi a altor 
mijloace tehnice pentru amplasa-
rea publicităţii exterioare, ai căror 
proprietari sînt autorităţile publice, 
instituţiile finanţate de la bugetele 
de toate nivelurile şi organizaţiile 
necomerciale – deţinătorii dreptu-
rilor patrimoniale, dacă aceştia sînt 
persoane juridice sau persoane fi-

zice înregistrate în calitate de între-
prinzător.

Obiectul impunerii îl constituie 
serviciile de plasare şi/sau difuzare 
a anunţurilor publicitare prin inter-
mediul serviciilor cinematografi-
ce, video, prin reţelele telefonice, 
telegrafice, telex, prin mijloacele 
de transport, prin alte mijloace (cu 
excepţia TV, internetului, radioului, 
presei periodice, tipăriturilor).

Baza impozabilă a obiectului 
impunerii este venitul din vînzări 
ale serviciilor de plasare şi/sau di-
fuzare a anunţurilor publicitare prin 
intermediul serviciilor cinematogra-
fice, 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 ex-
terioare. Unitatea de măsură a cotei 
este calculată în procente. Calculul 
taxei se efectuează de către subiec-
ţii impunerii, în funcţie de baza 
impozabilă şi de cotă.Plata taxei se 
efectuează de subiecţii impunerii. 
Termenele de plată a taxei şi de pre-
zentare a dărilor de seamă fiscale de 
către subiecţii impunerii şi organe-
le împuternicite are loc trimestrial, 
pînă la data de 25 a lunii imediat ur-
mătoare trimestrului gestionar.

Se scutesc de la achitarea taxei: 
– producătorii şi difuzorii de publi-
citate socială şi de publicitate plasa-
tă pe trimiterile poştale.

4. Taxa de aplicare a simbolicii 
locale. Subiecţi ai impunerii sînt 
persoanele juridice sau fizice, în-
registrate în calitate de întreprinză-
tor, care aplică simbolica locală pe 
produsele fabricate. Prin simbolică 
locală înţelegem stema unui oraş 
sau a unui alt tip de localitate, de-
numirea lui (în calitate de denumire 
a produsului fabricat) sau imaginea 
monumentelor de arhitectură, a mo-
numentelor istorice[1, Titlul VII, 
art. 288, alin.13]. Obiectul impune-
rii îl constituie produsele fabricate 
cărora li se aplică simbolica locală. 
Baza impozabilă a obiectului impu-
nerii îl reprezintă venitul din vînzări 
ale produselor fabricate cărora li se 
aplică simbolica locală. Unitatea de 
măsură a cotei este calculată în pro-
cente. Calculul taxei se efectuează 
de către subiecţii impunerii, în func-
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ţie de baza impozabilă şi de cotele 
acestora. Plata taxei se efectuează 
de subiecţii impunerii.

5. Taxa pentru unitățile comer-
ciale și/sau de prestări servicii. Su-
biecţi ai impunerii sînt persoanele 
fizice care desfăşoară activitate de 
întreprinzător şi persoanele juridice, 
care dispun de unităţi comerciale şi/
sau de prestări servicii.

Obiectul impunerii îl constituie 
– unităţile care, conform Clasifica-
torului Activităților din Economia 
Moldovei, corespund activităţilor 
expuse în Legea nr. 231 din 23 sep-
tembrie 2010 cu privire la comer-
ţul interior[5, pag. 11] printre care: 
comerţul cu ridicata, comerţul cu 
amănuntul; întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor, 
activităţi ale agenţiilor turistice şi 
ale tur-operatorilor; alte servicii de 
rezervare şi de asistenţă turistică, 
etc. Baza impozabilă a obiectului 
impunerii este suprafaţa ocupată de 
unităţile de comerţ şi/sau de prestări 
servicii indicate la obiectul impune-
rii.Unitatea de măsură a cotei este 
calculată în valută naţională anual 
pentru fiecare unitate de comerţ şi/
sau de prestări servicii. 

Cota impunerii se stabileşte – în 
funcţie de genul de activitate desfă-
şurat, tipul de obiecte ale impunerii, 
locul amplasării, suprafaţa ocupată 
de unităţile de comerţ şi/sau de pre-
stare a serviciilor, categoria mărfu-
rilor comercializate şi a serviciilor 
prestate, regimul de activitate; Plata 
taxei se efectuează de subiecţii im-
punerii. Se scutesc de la achitarea 
taxei: – persoanele care practică ac-
tivităţi de pompe funebre şi acordă 
servicii similare, inclusiv care con-
fecţionează sicrie, coroane, flori fal-
se, ghirlande.

6. Taxa de piață. Prin noţiunea 
de servicii de piaţă înţelegem, servi-
cii prestate de pieţe contra plată. 

Subiecţi ai impunerii sînt persoa-
nele juridice sau fizice înregistrate în 
calitate de întreprinzător-adminis-
trator al pieţei. Obiectul impunerii îl 
constituie suprafața terenului pieței 
și a clădirilor, construcțiilor a căror 
strămutare este imposibilă fără ca-
uzarea de prejudicii destinației lor. 
Baza impozabilă a obiectului im-
punerii suprafața terenului pieței 
și a clădirilor, construcțiilor a că-

ror strămutare este imposibilă fără 
cauzarea de prejudicii destinației 
lor. Unitatea de măsură a cotei este 
calculată în lei anual pentru fiecare 
metru pătrat.Calculul taxei se efec-
tuează de către subiecţii impunerii, 
în funcţie de baza impozabilă şi de 
cotă.Plata taxei se efectuează de su-
biecţii impunerii. 

7. Taxa pentru cazare. Subiecţi 
ai impunerii sînt persoanele juridice 
sau fizice, înregistrate în calitate de 
întreprinzător, care prestează servi-
cii de cazare. Obiectul impunerii îl 
constituie serviciile de cazare pre-
state de structurile cu funcţii de ca-
zare. Baza impozabilă a obiectului 
impunerii este venitul din vînzări 
ale serviciilor de cazare prestate de 
structurile cu funcţii de cazare. Uni-
tatea de măsură a cotei se calculează 
în procente. Cota impunerii se stabi-
leşte – în funcţie de locul amplasă-
rii şi regimul de activitate. Calculul 
taxei se efectuează de către subiecţii 
impunerii, în funcţie de baza impo-
zabilă şi de cotă.Plata taxei se efec-
tuează de subiecţii impunerii.

8. Taxa balneară. Subiecţi ai im-
punerii sînt persoanele juridice sau 
fizice, înregistrate în calitate de în-
treprinzător, care prestează servicii 
de odihnă şi tratament.

Obiectul impunerii îl constituie 
biletele de odihnă şi tratament.

Baza impozabilă a obiectului 
impunerii este venitul din vînzări 
ale biletelor de odihnă şi tratament.

Unitatea de măsură a cotei se 
calculează în procente.

Calculul taxei se efectuează de 
către subiecţii impunerii, în funcţie 
de baza impozabilă şi de cotă.

Plata taxei se efectuează de su-
biecţii impunerii. 

Termenele de plată a taxei şi de 
prezentare a dărilor de seamă fiscale 
de către subiecţii impunerii şi orga-
nele împuternicite are loc trimestri-
al, pînă la data de 25 a lunii imediat 
următoare trimestrului gestionar.

9. Taxa pentru prestarea servi-
ciilor de transport auto de călători 
pe rutele municipale, orășenești și 
sătești (comune). Subiecţi ai im-
punerii sînt persoanele juridice sau 
fizice, înregistrate în calitate de în-
treprinzător, care prestează servicii 
de transport auto de călători pe teri-
toriul municipiilor, oraşelor şi sate-

lor (comunelor). Obiectul impunerii 
îl constituie unitatea de transport[1, 
Titlul VII, art. 288, alin.14], în func-
ţie de numărul de locuri. Baza im-
pozabilă a obiectului impunerii este 
numărul de unităţi de transport. Uni-
tatea de măsură a cotei se stabileşte 
în lei lunar pentru fiecare unitate de 
transport, în funcţie de numărul de 
locuri. Cota impunerii se stabileşte 
– în funcţie de numărul de locuri în 
unităţile de transport, itinerarul par-
curs, periodicitatea circulaţiei pe iti-
nerar, fluxul de călători pe itinerar. 
Plata taxei se efectuează de subiecţii 
impunerii. 

10. Taxa pentru parcare. Prin 
noţiunea de parcare subînţelegem 
– garare a autovehiculului pe un te-
ritoriu special sau într-o construcţie 
specială, destinate garării şi păstrării 
mijloacelor de transport şi prestării 
de servicii aferente contra plată[1, 
Titlul VII, art. 288, alin.11]. Subiecţi 
ai impunerii sînt persoanele juridice 
sau fizice, înregistrate în calitate de 
întreprinzător, care prestează servi-
cii de parcare. Obiectul impunerii îl 
constituie parcarea. Baza impoza-
bilă a obiectului impunerii este su-
prafaţa parcării. Unitatea de măsură 
a cotei este calculată în lei anual 
pentru fiecare metru pătrat. Calculul 
taxei se efectuează de către subiecţii 
impunerii, în funcţie de baza impo-
zabilă şi de cotă. Taxa se calculează 
din ziua indicată de către autoritatea 
administraţiei publice locale în au-
torizaţiile (coordonările) corespun-
zătoare eliberate de către aceasta 
şi pînă în ziua în care autorizaţiile 
(coordonările) au fost suspendate, 
anulate, retrase în modul stabilit de 
către autoritatea administraţiei pu-
blice locale sau pînă în ziua în care 
a expirat termenul de valabilitate al 
acestora. Plata taxei se efectuează 
de subiecţii impunerii. 

11. Taxa de la posesorii de cîini. 
Subiecţi ai impunerii sînt persoanele 
fizice care locuiesc în blocuri loca-
tive – locuinţe de stat, cooperatiste 
şi obşteşti, precum şi în apartamen-
te privatizate. Obiectul impunerii îl 
constituie cîinii aflaţi în posesiune 
pe parcursul unui an. Baza impo-
zabilă a obiectului impunerii este 
numărul de cîini aflați în posesiune 
pe parcursul unui an. Unitatea de 
măsură a cotei se calculează în lei 
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anual pentru fiecare cîine, în funcție 
de numărul de cîini aflați în posesi-
une. Calculul taxei se efectuează de 
către subiecţii impunerii, în func-
ţie de baza impozabilă şi de cotele 
acestora. Plata taxei se efectuează 
de subiecţii impunerii. 

12. Taxa pentru parcaj. Prin noţi-
unea de parcaj înţelegem, loc special 
amenajat, utilizat pentru staţionarea 
temporară a unităţilor de transport şi 
autorizat de autoritatea administra-
ţiei publice locale[1, Titlul VII, art. 
288, alin.17].Subiecţi ai impunerii 
sînt persoanele juridice sau fizice 
posesoare de autovehicule, care uti-
lizează parcajul.Obiectul impunerii 
îl constituie locul de parcaj special 
amenajat pe domeniul public şi au-
torizat de autoritatea administraţiei 
publice locale, utilizat pentru sta-
ţionarea unităţii de transport pe un 
anumit termen. Baza impozabilă a 
obiectului impunerii este locul de 
parcaj. Unitatea de măsură a cotei 
se calculează în lei pentru fiecare 
loc de parcaj. Calculul taxei se efec-
tuează de către subiecţii impunerii, 
în funcţie de baza impozabilă şi de 
cotele acestora. Plata taxei se efec-
tuează de subiecţii impunerii. 

13. Taxa pentru salubrizare. Su-
biecţi ai impunerii sînt persoanele 
fizice înscrise la adresa declarată 
ca domiciliu. Obiectul impunerii 
îl constituie numărul de persoane 
fizice înscrise la adresa declara-
tă ca domiciliu.Baza impozabilă a 
obiectului impunerii este numărul 
de persoane fizice înscrise la adresa 
declarată ca domiciliu, în funcție de 
apartament şi bloc sau casă la sol. 
Unitatea de măsură a cotei se calcu-
lează în lei lunar pentru fiecare do-
miciliat înscris la adresa respectivă. 
Calculul taxei se efectuează de către 
subiecţii impunerii, în funcţie de 
baza impozabilă şi de cotele acesto-
ra. Plata taxei se efectuează de su-
biecţii impunerii. 

Taxa pentru dispozitive-14. 
le publicitare. Subiecţi ai impunerii 
sînt persoanele fizice înregistrate în 
calitate de întreprinzător și persoa-
nele juridice, care dețin în posesie/
folosință sau sînt proprietari ai dis-
pozitivelor publicitare. Obiectul im-
punerii îl constituie suprafața feței 
(fețelor) dispozitivului publicitar pe 
care se amplasează publicitatea ex-

terioară. Nu constituie obiect al im-
punerii dispozitivul publicitar am-
plasat la locul desfăşurării activităţii 
de întreprinzător care este utilizat 
pentru afişarea denumirii agentului 
economic şi a cărui suprafaţă nu 
depăşeşte 0,5 m2.Baza impozabilă a 
obiectului impunerii este suprafaţa 
feţei (feţelor) dispozitivului publi-
citar. Unitatea de măsură a cotei se 
calculează în lei anual pentru fiecare 
metru pătrat. Cota impunerii se sta-
bileşte – în funcţie de suprafaţa feţei 
(feţelor) dispozitivului publicitar şi 
locul amplasării. Plata taxei se efec-
tuează de subiecţii impunerii. 

Concluzii. In legatura cu impo-
zitele si taxele locale merita eviden-
tiate doua aspecte principale:

coantumul acestora nu se • 
fundamenteaza, de regula, pe va-
loarea reala a bunurilor care fac 
obiectul impunerii,ci pe valori infe-
rioare ale acesteia,stabilite in gene-
ral dupa anumite criterii,sau norme 
de evaluare,ale bazei impozabile si 
care se revizuiesc periodic;

alimenteaza integral buge-• 
tele locale ale unitatilor administra-
tiv-teritoriale.

Impozitele si taxele locale consti-
tue venituri ale bugetelor locale,ale 
unitatilor administrativ-teritoriale (c
omune,orase,municipii,sectoare ale 
municipului Bucuresti si ale judete-
lor)iar resursele financiare constitu-
ite din impozitele si taxele locale se 
utilizeaza pentru cheltuielile publi-
ce ale caror finantare se asigura de 
la bugetele locale.
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