
Anexa nr. 6

la decizia Consiliului comunal GrdtieSti
nr. 8/4 din 30 .12.2021

Cotele
taxelor locale tn Cornunu GrdtieSti pentru anul 2022

Nr.
d/o

Denumirea impozitelor
si taxelor locale

Capitolul
si codul Obiectul impozitabil

Cota impozitdrii
anuale

I Taxa Pentru
amenajarea teritoriului

II4412 numdrul mediu scriPtic
trimestrial al salaria{ilor
qi, suplimentar:

in cazul
intreprinderilor
individuale $i
gospoddriilor {drdneqti (de

fermier) fondatorul
intreprinderii individuale,
fondatorul qi membrii
gospoddriilor {drdnegti (de

fermier);
m canlJ

persoanelor care

desftqoard activitate
profesional[ in sectorul
justiliei numdrul de

persoane abilitate prin
lege pentru desfdgurarea
aotivitdtii profesionale in
sectorul justiliei;

160 lei/unitate
pe an

2 Taxa pentru unitdlile
comerciale gi prestdri
service
Pentru comercializarca
bduturilor alcoolice qi a

produselor din tutun taxa
se majoreazd cu 50 prc.

114418 Magazine, dePozite
comerciale cu suprafala:

pindla 50 m.P. 3500 lei

de la 50 pin[ la 100

m.p.
4500 lei

de la 100,1 pind la 200

m.p.

8000 lei

de la 200,1pind la 400
m.p.

12000 lei

de la 400,1 pind la 600
m.p.

15000 lei

mai mult de 600 m.p. 20000 lei

Seclie comerciald pind la
5 m.p.

1500 lei

de la 5,1 pind
m.p.

la l0 1500 lei

mai mult de 10 m.p. 2000 lei

Mini cafenea pind la 60

locuri
4500 lei



Cafenele de la 61-100
locuri

8000 lei

Cafenele de la 101-qi mai
mult

12000 lei

Baruri, 7000 lei

Bufet
Saune

7000 lei
5000 lei

Gherete Pentru
comercializarea:

produselor alimentare 2500 lei

produselor nealimentare 2000 lei

produselor din
alimentaJia publici

2000 lei

Gherete ce Presteazd
servicii xerox,foto

1000 lei

Terasa de vard 2000 lei

Frizerii 1000 lei locul

Pentru funclionarea
cablului de televiziune

3000 lei

Sal6 de calculatoare 200lei/calculator

Sa15 de ceremonii ) zofie
de aerement

12000 lei

Unitdli pentru realizarc
pds[rilor
porcinelor,
peqtelui proaspdt
iepuri

3000 lei
4000 lei
1500 lei
5000 lei

Unitate pentru primtrea
comenzilor la prestarea

serviciilor
(moar6.oloinite)

2000 lei

Unitlli pentru prestarea

s ervi c i i I or, c om erc i alizar ea

-semifabricate din peatrd

natural6
-uscarea
lemnului,timplarie
- ugilor-ferestrelor,
- mortarului
-amestec uscat
-obiecte din metal
-servicii de asamblare a

mobilei
- atelier cusatorie

3500 lei
6000 lei

5000 lei
15000 lei
8000 lei
5000 lei
4000 lei

2000 lei

Unitdti de reparalie
-a automobilelor

imbrdcdminte,inc6l{6minte

1800 lei
500 lei



Unitdti pentru r epara\ia

utilajului agricol
termic

2000 lei

3000 lei

Stalii de asistentd tehnicd
a automobilelor

10 000 lei

Stalii de alimentare cu

combustibil
7000 lei/col.

Sp6ldtorie auto 4500 lei

Gereta mobild pini la

10m.p

2400Iei

Seclii vulcanizare,
montare pneuri
- cu S de pind la20 mZ

- cu S mai mare de 20

m2

2500 lei

5000 lei

SecJii de reparalii a

autobasculantelor
l0 000 lei

Taxa pentru tir(complex
sportiv)

12000 lei

Activitate
farmac eut icd(v inzar ea

medicamentelor)
- cu S de pind la30 m2

- cu S de la 3l m2 Pind la
50m2
- cu S de peste 50 m2

4000 lei

6000 lei

8000lei

Servicii stomatologice 5000 lei
a
J Taxa pentru servicii auto tt4633 Pini la 6 locuri 3600 lei

4 Taxa pentru dispozitive
publicitare

II44L5

a'.
..,r,!z..lJ

Suprafata

,&E!(&te I or) di sP o zi ti vului
r\u*itildR'r, ,/\

500 lei anual
pentru f,tecare

metru pdtrat

Secretardl Consiliului
comunal GrdtieSti {#*'{ff-

,=\E\ /./"-W--
"{r/'{r


