
                               Anexă 

la decizia Consiliului municipal 

           nr.         din   decembrie 2017 

 

 

Taxele stabilite pentru unitățile comerciale 

 și de prestări servicii pentru anul 2018 

 

Nr  Unitățile comerciale 

Taxa       

anuală 

(lei) 

      I. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate 
1. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, produselor agroalimentare, 

mărfurilor industriale și de uz casnic, mărfurilor textile,îmbrăcăminte,încălțăminte       

Suprafața: până la 15 m2  inclusiv         2 000 
de la 15 m2 până la 30 m2 inclusiv         2 500 

de la 30 m2 până la 50 m2  inclusiv 3 000 

de la 50 m2 până la 100 m2 inclusiv 3 500 

de la 100 m2 până la 150 m2 inclusiv 5 000 

de la 150 m2 până la 200 m2 inclusiv 6 000 

de la 200 m2 până la 250 m2 inclusiv 10 000 
de la 250 m2 până la 300 m2 inclusiv 12 000 
de la 300 m2 până la 350 m2 inclusiv 14 000 

mai mult de 350 m2  16 000 
 II. Comerțul cu ridicata în magazine nespecializate 

1. Comerțul  cu ridicata al  produselor alimentare,produselor agricole și al altor bunuri de 

consum 

  până la    100m2  inclusiv            7000 

de la   100m2 pînă la  200m2 inclusiv            9000 

mai mult de 200m2           12000 

 III. Comerțul cu amănuntul în magazine specializate  
1. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare (carne și produse din carne, produse lactate, băuturi 

alcoolice,  articole din tutun    

 Suprafața: până la 50 m2 inclusiv 2 500 

de la 50 m2 până la100 m2 inclusiv 3 000 

de la 100 m2 până la 200 m2 inclusiv 4 000 

de la 200 m2 până la 250 m2 inclusiv 6 000 

de la 250 m2 până la 350 m2 înclusiv 8 000 

mai mult de 350 m2 10 000 
2. Comerțul  cu amănuntul al materialului lemnos, materialelor de  construcție și echipamentelor 

sanitare  

Suprafața: până la 30 m2 inclusiv 4 000 

de la 30 m2 până la 50 m2 inclusiv 6 000 

de la 50 m2 până la 100 m2 inclusiv 8 000 

de la 100 m2 până la 200 m2 inclusiv 10 000 

de la 200 m2 până la 250 m2 inclusiv 12 000 

mai mult de 250 m2 14 000 

3. Comerțul cu amănuntul al  produselor farmaceutice 

Suprafața: până la 70 m2 inclusiv 7 000  



mai mult de 70 m2  9 000  
4. Comerțul cu amănuntul al  florilor, plantelor, semințelor și hranei pentru animale  

Suprafața: până la 10 m2 inclusiv 2 000 

mai mult de 10 m2 4 000 
5. Comerțul cu amănuntul al  mobilei, articolelor de iluminat, aparatelor electrocasnice și de uz 

gospodăresc 
Suprafața: până la 50 m2 inclusiv 4 000 

de la 50 m2 până la 100 m2 inclusiv 7 000 

mai mult de 100 m2 9 000 

6. Comercializarea  echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de 

încălzire 
Suprafața: până la 50 m2 inclusiv 5 000 

mai mult de 50 m2 7 000 
7. Comercializarea mașinilor agricole, utilajului, echipamentelor și al furniturilor  

Suprafața: până la 100 m2 inclusiv 8 000   

mai mult de 100 m2 10 000 
8. Comercializarea cerealelor, semințelor, furajelor             4 000 
9. Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice veterinare 5 000 
10. Comerțul cu amănuntul al  articolelor medicale, optice  și ortopedice 2 500 
11. Comerțul cu amănuntul al  cărților, ziarelor și al articolelor de papetărie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 000 
12. Comercializarea îngrășămintelor și produselor agrochimice 6 000 
13. Comercializarea  benzinei, motorinei și a gazului lichefiat                                    50 000 
14. Comerțul cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații            4 000 
15. Comerțul cu amănuntul al  ceasurilor și bijuteriilor            5 000 
16. Comerțul cu amănuntul de  piese și de accesorii  pentru autovehicule 8 000 

 IV. Restaurante, activități de alimentație  pentru evenimente și alte activități de 

servicii de alimentație publică 
1. Activități de servicii de alimentație publică (baruri, cafenele, terase, cantine, bufet școlar) 

 Suprafața: bufet  în instituțiile școlare       1 000 

până la 50 m2 inclusiv      4 000 

de la 50 m2 până la100 m2 inclusiv      6 000 

de la 100 m2 până la 200 m2 inclusiv      8 000 

de la 200 m2 până la 250 m2 inclusiv    10 000 

2. Restaurante, săli de ceremonii 

  de la 100 m2 până la 200 m2 înclusiv      9 000 

de 200 m2 până la 300 m2 inclusiv      9 500 

de la 300 m2 până la 400 m2 inclusiv    10 000 

mai mult de 400 m2     10 500 

 V. Prestări servicii 
1. Prestarea serviciilor de întreținere și reparare a   autovehiculelor 

 Suprafața: până la 50 m2 inclusiv 6 000 

de la 50 m2 până la 100 m2 inclusiv 8 000 

de la 100 m2 până la 200 m2 inclusiv 10 000 

mai mult de 200 m2 12 000 
2. Prestarea serviciilor de  coafură și alte activități de înfrumusețare 

Suprafața: până la 50 m2 inclusiv 3 000 

mai mult de 50 m2 5 000 
3. Prestarea serviciilor cluburilor de fitness și sălilor de forță 

Suprafața: până la 100 m2 inclusiv 3 000 

mai mult de 100 m2 5 000 



4. Prestarea serviciilor în domeniul jocurilor de noroc și de  pariuri 
Suprafața: până la 50 m2 inclusiv           90 000 

de la 50 m2 până la 100 m2 inclusiv 

 
 

120 000 

mai mult de 100 m2 160 000 

5. Prestarea serviciilor sălilor de cazino        600 000 
 6. Prestarea serviciilor de întreținere a autovehiculelor (spălătorie auto)              120lei/m2 

 7. Prestarea serviciilor de vulcanizare și balansare a anvelopelor 4 000 
8. Prestarea serviciilor de închiriere de  autoturisme și de autovehicule rutiere  8 000 

9. Prestarea serviciilor de întreținere corporală (băi, saune, salon de masaj) 5 000 
10. Prestarea serviciilor reparații de articole personale și  de uz gospodăresc 3 000 
11. Prestarea serviciilor de reparare a ceasurilor și a bijuteriilor 3 000 
12. Prestarea serviciilor a altor activități sportive,recreative și distractive (piscine, 

atracțioane) 

3 000 

13. Prestarea serviciilor fotografice 2 000 
14. Prestarea serviciilor de fotocopiere,de pregătire a documentelor  și alte activități 

specializate de secretariat 

1 000 

15. Prestarea serviciilor de reparare  și confecționare a îmbrăcămintei și 

încălțămintei                                       
2 500 

16. Prestarea serviciilor de spălare,vopsire și curățare (uscată) a articolelor textile 3 000 
17. Prestarea serviciilor de închiriere de alte bunuri personale și gospodărești 1 500 
18. Prestarea serviciilor de reparare a calculatoarelor, aparatelor electronice 2 000 
19. Prestarea serviciilor ale agențiilor turistice și ale tur-operatorilor 7 000 
20. Prestarea serviciilor de   traducere scrisă și orală 2 000 

21. 
Prestarea serviciilor de intermedieri în comerț și servicii, comerțul prin 

intermediul caselor de comenzi și magazinelor online 
2 000 

22. Prestarea serviciilor de pompe funebre și similare 2 000 

23. Prestarea serviciilor ale agențiilor imobiliare 15 000 

24. Prestarea  serviciilor   WC public                500 

 VI. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine 
1. Automagazin   unitate             6 000 

2. Rulotă  - remorcă închisă: 

produse alimentare 

produse agricole 

 

              
unitate             5 000 
unitate             1 000 

3. Tonetă până la 4,0 m2 inclusiv             2 300 
de la 4,1 - până la 6,0 m2 inclusiv             2 600 

de la 6,1 - până la l0,0 m2             3 400 

4. Tarabă  unitate              2000 

5. Stand (ochelari, publicaţii periodice şi 

reviste, mărfuri nealimentare 

 unitate             2 000 

6. Automat comercial                             unitate             1 000 

7. Frigider, lăzi frigorifice (băuturi 

răcoritoare, îngheţată) 

unitate             1 800 

8. Cvas, bere  din keguri                                       unitate             5 000 

9. Cisternă (cvas, bere)                               unitate             5 000 

10. Pavilioane staționare ( în piețe) până la 20 m2 inclusiv             4 000 
 

  mai mult 20 m2              6 000 



 

a) Taxa pentru unităţile de comerţ şi prestări servicii de deservire socială plasate în centrul 

oraşului în cadrul străzilor M. Eminescu (de la traseul Chişinău – Ungheni pînă la Moldtelecom), 

str.Ştefan cel Mare (de la Centrul de Sănătate Publică pînă la intersecţia cu str. Morilor) se 

majorează cu 15 %. 

         b) Pentru comercializarea băuturilor alcoolice şi/sau articolelor din tutun mărimea taxei se 

majorează cu 15 %. 

         c) În cazul autorizării activităţii unităţii de comerţ în regim NON-STOP mărimea taxei se 

majorează cu 25 % 

         d) Pentru depozite pentru comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor 

mărimea taxei se majorează cu 25 %. 

  

 

  

 

 


