
Proiectul 

 bugetului oraşului  
Ştefan Vodă 

pentru anul 
2019 



Structura veniturilor pe anul 2019 

Venituri total – 18411,1 mii lei,  
- inclusiv transferuri de la bugetul de stat – 10605,6 mii lei. 
 Impozit de venit din salariul persoanelor fizice – 3049,0 mii lei; 

 Impozit funciar – 175,6 mii lei; 

 Impozit pe bunurile imobiliare – 682,5 mii lei; 

 Taxe locale    –  1718,7 mii lei 

 Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  

     pentru practicarea unor genuri de activitate –  250,0 mii lei; 

 Renta –  234,2 mii lei; 

 Taxe şi plăţi administrative   – 6,0 mii lei; 

 Amenzi şi sancţiuni contravenţionale   – 15,0 mii lei; 

 Alte venituri      – 2,5 mii lei; 

 Incasări de la prestarea serviciilor cu plată    – 1672,0 mii lei; 

 Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale  

     curente din surse interne pentru instituţiile publice   – 0,00 mii lei. 

 



Structura cheltuielilor pe anul 2019 
Cheltuieli total –  18411,1 mii lei, inclusiv: 

 

 Educaţie timpurie (grădiniţele) – 9090,4 mii lei; 

 Cultură, artă, sport și activități p/u tineret – 1853,6 mii lei; 

 Servicii de stat cu destinaţie generală – 2870,2 mii lei; 

 Administrarea serviciilor comunale – 3421,2 mii lei, 
                 inclusiv: 

- amenajarea teritoriului – 2177,0 mii lei; 

- energia termică – 933,9 mii lei; 

- iluminatul public – 310,3 mii lei. 

 Gospodăria drumurilor – 1160,7 mii lei. 

 Gospodăria silvică – 15,0 mii lei. 



 Categorii de impozit pe bunurile imobiliare (IBM)  

• IBM pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, 
precum şi pe alte bunuri imobiliare neevaluate de către 
OCT conform valori estimate: 

 pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate 
de întreprinzător – 0,3 % din valoarea de bilanţ a bunurilor 
imobiliare pe perioada fiscală; 

 pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate mai sus 
–   0,3 % din costul bunurilor imobiliare. 

• IBM cu destinaţie locativă (apartamente şi case individuale 
de locuit): 

 pentru persoane juridice şi fizice care desfăşoară activitate de 
întreprinzător – 0,3 % din valoarea contabilă a bunurilor 
imobiliare pe perioada fiscală; 

 pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate mai sus 
–       0,15 % din costul bunurilor imobiliare. 

Structura veniturilor pe anul 2019 



Categorii de impozit pe bunurile imobiliare 

• IBM cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case 

individuale de locuit), care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de 

către OCT conform valorii etimate – 0,3 % din costul bunurilor 

imobiliare; 

• în cazul în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor 

principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de 

întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 

inclusiv, cotele stabilite ale IBM se majorează în funcţie de suprafaţa 

totală: 

 de la 100 m2 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori; 

 de la 150 m2 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori; 

 de la 200 m2 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori; 

 peste 300 m2 – de 15 ori. 
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Categorii de impozit pe bunurile imobiliare 

• IBM cu destinaţie locativă (apartamente şi case individuale de locuit, 
terenuri aferente acestor bunuri), pentru garajele şi terenurile pe care 
acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără 
construcţii amplasate pe ele – 0,15 % din baza impozabilă a bunurilor 
imobiliare; 

• IBM pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele, care au 
valoare de piaţă estimată:  

- pentru persoanele juridice şi fizice înregistare în calitate de 
întreprinzător şi, respectiv, pentru persoanele fizice (cetăţeni) – 0,3 % 
din baza impozabilă a bunurilor imobiliare; 

• IBM cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv garajele şi 
terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovorăşirilor 
pomicole cu sau fără consterucţii pe ele, care au valoare de piaţă 
estimată: 

- pentru persoanele juridice şi fizice înregistare în calitate de 
întreprinzător şi, respectiv, pentru persoanele fizice (cetăţeni) – 0,3 % 
din baza impozabilă a bunurilor imobiliare; 
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Categorii impozit funciar (IF) 
• IF pe toate terenurile cu destinaţie agricolă, altele decît păşuni 

şi fîneţe: 

- care au indici cadastrali – 1,5 lei pentru 1 grad/ha; 

- care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 ha. 

• IF pe păşuni şi fîneţe: 

- care au indici cadastrali – 0,75 lei pentru 1 ha; 

- care nu au indici cadastrali – 55 lei pentru 1 ha; 

- pentru cabaline – 66 lei pentru 1 cap; 

- pentru bovine – 60 lei pentru 1 cap; 

- pentru ovine, caprine – 6 lei pentru 1 cap. 

• IF pe terenurile ocupate de obiective acvatice – 115 lei pentru 1 
ha de suprafaţă acvatică. 
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Categorii impozit funciar (IF) 

• IF pentru terenurile din intravilan: 

- atribuite de către APL ca loturi de pe lîngă domiciliu 
şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de 
terenuri în intravilan, neevaluate de către OCT 
conform valorii estimate – 4 lei pentru 100 m2; 

 

- destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri 
neevaluate de către OCT conform valorii estimate – 
10 lei pentru 100 m2; 
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Categorii impozit funciar (IF) 

• IF pentru terenurile din extravilan pe care sînt 
amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi 
pămînturile distruse în urma activităţii de 
producţie, neevaluate de către OCT conform 
valorii estimate – 350 lei pentru 1 ha; 

• IF pentru terenurile din extravilan, altele decît 
cele specificate în alineatul precedent, 
neevaluate de OCT conform valorii estimate –          
70 lei pentru 1 ha. 
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PROIECT 

taxele locale pentru anul 2019 
 



TAXA PENTRU UNITĂŢI COMERCIALE  
ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII 

MAGAZIN SPECIALIZAT:                      centru      în afară centru 

Magazin mărfuri industriale: 
                                        
cu suprafaţa de la 10,1 m2 pînă la 30 m2              4000                 3500  
de la 30,1 m2 pînă la 50 m2                                     5500                 4000  
de la 50,1 m2 pînă la 80 m2                                     6000                 5500  
de la 80,1 m2 pînă la 100 m2                                   7000                 6000  
de la 100,1 m2 pînă la 150 m2                                 8400                 7000  
de la 150,1 m2 pînă la 200 m2                                 9500                 8400 
mai mult de cît  200 m2                                          15000                13000 

Unităţi de comerţ cu amănuntul 



 Comerţul cu amănuntul al calculatoarelor,  
unităţilor periferice şi software-lui                             centru       în afară centru 
de la 10,1 m2 pînă la 50 m2                                            3600                     3000  
de la 50,1 m2 pînă la 100 m2                                          4000                     3600 
mai mult de cît  100 m2                                                   5000                     4000 
 
Comerţul cu amănuntul al echipamentului  
pentru  telecomunicaţii (telefoanelor mobile, 
 accesoriilor şi cartelelor de reîncărcare) 
de la 0,5 m2 pînă la 10 m2                                             3600                     3600  
de la 10,1 m2 pînă la 30 m2                                           5400                     5400 
de la 30.1 m2 pînă la 50                                                  9400                     9400 
mai mult de cît  50 m2                                                    9800                     9800 
 
Comerţul cu amănuntul al echipamentelor 
 audio/video                                                                     3000                     2500 
 

 
 

Unităţi de comerţ cu amănuntul 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

Comerţul cu amănuntul al articolelor               centru      în afară centru                     
 şi al aparatelor electrocasnice 
de la 10,1 m2 pînă la 50 m2                                     5000                4500  
de la 50,1 m2 pînă la 100 m2                                   5500                5000 
mai mult de cît  100 m2                                            6000                5500 
 
Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei 
cu suprafaţa de la 10,1 m2 pînă la 40 m2              5000                 4000  
de la 40,1 m2 pînă la 60 m2                                     6000                 5000  
de la 60,1 m2 pînă la 80 m2                                     8000                 7500  
de la 80,1 m2 pînă la 100 m2                                   8400                 8000  
de la 100,1 m2 pînă la 120 m2                                 9400                 8400  
mai mult de cît  120 m2                                          11500                10000 
 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

Comerţul cu amănuntul al încălţămintei            centru      în afară centru 

şi al articolelor din piele 
cu suprafaţa de la 10,1 m2 pînă la 40 m2              5000                 4000  
de la 40,1 m2 pînă la 60 m2                                     8000                 6500  
de la 60,1 m2 pînă la 90 m2                                     9000                 7000  
de la 90,1 m2 pînă la 120 m2                                   9500                 8000  
mai mult de cît  120 m2                                           10000                9000 
 
Activităţi fotografice 
de la 0,5 m2 pînă la 10 m2                                      3000                    3000  
de la 10,1 m2 pînă la 20 m2                                    3600                    3600 
mai mult de cît  20 m2                                             4500                    4500 
 

 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

MAGAZIN-SALON destinat                                 centru       în afară centru 
comercializării mobilei, covoarelor, 
 uneori mărfurilor electrocasnice 
 
cu suprafaţa de la 10,1 m2 pînă la 40 m2              6500                 5300  
de la 40,1 m2 pînă la 60 m2                                     7400                 6500  
de la 60,1 m2 pînă la 90 m2                                     8100                 7400  
de la 90,1 m2 pînă la 150 m2                                   8400                 8100  
de la 150,1 m2 pînă la 200 m2                                10500               9500 
mai mult de cît  200 m2                                           11000               10500 

 
 
 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

Comercializare  rechizitelor de                              centru       în afară centru                      
birou şi mărfuri industriale 
cu suprafaţa de la 0,5 m2 pînă la 10 m2                     3600                 3000  
de la 10,1 m2 pînă la 30 m2                                          4600                 3600  
de la 30,1 m2 pînă la 50 m2                                          5700                 4600  
de la 50,1 m2 pînă la 100 m2                                        6500                 5700  
mai mult de cît  100 m2                                                 7700                 6500 
 

Comercializarea  pieselor, componentelor  
şi accesoriilor pentru autovehicule,  maşinilor agricole 
cu suprafaţa de la 10 m2 pînă la 40 m2                       4500                 4000  
de la 40,1 m2 pînă la 60 m2                                           6500                 5000  
de la 60,1 m2 pînă la 90 m2                                           7700                 6500  
de la 90,1 m2 pînă la 150 m2                                         9500                 8000 
de la 150,1 m2 pînă la 200 m2                                      10400                9500 
mai mult de cît  200 m2                                                 11000              10400 
 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

Magazin mixt                                                       centru       în afară centru 
cu suprafaţa de la 20 m2 pînă la 50 m2            6000                 5000  
de la 50,1 m2 pînă la 100 m2                             7000                 6000  
de la 100,1 m2 pînă la 150 m2                           8000                 7000  
de la 150,1 m2 pînă la 200 m2                           9000                 8000  
de la 200,1 m2 pînă la 250 m2                          10000                9000  
mai mult de cît  250 m2                                     11000               10000 
 

Supermarket, 

Centru comercial,                                              

  indiferent de suprafaţa ocupată               13000        13000 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

MAGAZIN SPECIALIZAT:                          centru         în afară centru 
Produse alimentare sau  
„Alimentara” 
cu suprafaţa de la 10,1 m2 pînă la 20 m2              5000                 4000  
de la 20,1 m2 pînă la 40 m2                                     5400                 4500  
de la 40,1 m2 pînă la 70 m2                                     6400                 5400  
de la 70,1 m2 pînă la 130 m2                                  7400                6000  
de la 130,1 m2 pînă la 230 m2                                8500                 7000  
mai mult de cît  230 m2                                            9000                 8000 
 
Comerţul cu amănuntul al fructelor  
şi al legumelor proaspete     
 indiferent de suprafaţa ocupată                            3600                 3600 

 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

Comerţul cu amănuntul al                               centru         în afară centru 
cărnii şi al produselor din carne 
indiferent de suprafaţa ocupată                       7500                 7500 
 
Comerţul cu amănuntul al peştelui,  
crustaceelor şi al moluştelor 
indiferent de suprafaţa ocupată                       3600                 3600 
 

Comerţul cu amănuntul al pîinii,  
produselor de patiserie şi al  
produselor zaharoase 
indiferent de suprafaţa ocupată                       5400                 5400 
 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

Comerţul cu amănuntul al băuturilor            centru        în afară centru 
indiferent de suprafaţa ocupată                         6000                 6000 
 
Produse de cofetărie , ciocolate 
 şi băuturilor alcoolice 
indiferent de suprafaţa ocupată                         7500                 7500 
 
Farmacia 
indiferent de suprafaţa ocupată                        16000               16000 
 
Farmacia veterinară 
indiferent de suprafaţa ocupată                         4500                 4500 
 
HALĂ 
(unitate comercială, de regulă  
pe teritoriul (incinta) pieţei) 
indiferent de suprafaţa ocupată                       12000               12000 
 
 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 
PAVILION comercializează:                                       centru        în afară centru 
cu suprafaţa de la 0,5m2 pînă la 10 m2                     3600                 3000  
de la 10,1 m2 pînă la 15 m2                                         4500                 3600  
de la 15,1 m2 pînă la 20 m2                                         5000                 4500  
de la 20,1 m2 pînă la 30 m2                                         5400                 5000  
mai mult de cît  30 m2                                                  6000                 5400 

 Pîine 

 Lapte şi produse lactate 

 Peşte şi produse din peşte 

 Legume-fructe 

 Produse de cofetărie 

 Produse culinare 

 Mărfuri de uz casnic 

 Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei 
 

                

 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

PAVILION comercializează:                              centru        în afară centru 
cu suprafaţa de la 0,5m2 pînă la 10 m2           3600                 3000  
de la 10,1 m2 pînă la 15 m2                               4500                 3600  
de la 15,1 m2 pînă la 20 m2                               5000                 4500  
de la 20,1 m2 pînă la 30 m2                               5400                 5000  
mai mult de cît  30 m2                                        6000                 5400 
 

 Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi al articolelor din piele 

 Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie 

 Comerţul cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor 

 Comerţul cu amănuntul al echipamentelor sportive 

 Comerţul cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,  

tapetelor şi al altor acoperitoare de podea 

 

 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

CHIOŞC (gheretă),                                                      centru      în afară centru 
comercializează: 
indiferent de suprafaţa ocupată  

 Comerţul cu amănuntul al textilelor,  
îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat  
prin standuri, chioşcuri şi pieţe                                                 4500            4500 
 
 Comerţul cu amănuntul al produselor  
alimentare, băuturilor şi al produselor  
din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe               3000         2500 
 
 Comerţul cu amănuntul prin standuri, 
 chioşcuri şi pieţe al altor produse                                            4000          3000 
 
 Comerţul cu amănuntul al înregistrărilor 

 muzicale şi video                                                                    3000           3000 
 Comerț cu amănuntul al ziarelor și al articolelor               

 de papetărie                                                                             2500           2500 
 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

continuare 
CHIOŞC (gheretă),                                                             centru      în afară centru 
comercializează:  
 

 articole din tutun al produselor de băcănie  
(drajeuri, gume de mestecat, produse de cafea)          10000                   10000 
 

 Comerţul cu amănuntul al florilor,  
plantelor şi al seminţelor;                                                    5500                   5500 
 

TONETĂ 
construcţie uşor demontabilă,  
ce deţine un stoc de mărfuri pentru o zi                              3000                3000 
 

TARABĂ (TEJGHEA, STAND)  
(mărfuri industriale, produse  
alimentare –legume, fructe, cofetărie)                               3000                 3000 

 



Unităţi de comerţ cu amănuntul 

APARAT AUTOMAT PENTRU VÎNZĂRI                             centru      în afară centru 

(băuturi nealcoolice, cafea, ceai, lapte, etc.) 

pentru 1 automat                                                                 1000                 1000 
 

SECŢIE COMERCIALĂ (boutique)                                       3500                 3500 
 

Activităţi ale parcurilor de distracţii şi odihnă 
cu suprafaţa de la 10 m2 pînă la 50 m2                             2000                2000  
de la 50,1 m2 pînă la 100 m2                                              3000                 3000  
de la 100,1 m2 pînă la 150 m2                                            4000                 4000  
de la 150,1 m2 pînă la 200 m2                                            5000                 5000  
de la 200,1 m2 pînă la 250 m2                                            6000                 6000 
mai mult de cît 250 m2                                                        7000                 7000 

Automagazine  specializate                                                 7900                7900 

Kvas din keguri                                                                       2500                2500 

Remorcă                                                                                  3000                3000 

 

 



Unităţi de comeţ cu ridicata  
• Magazin – depozit         
     indiferent de surafata ocupata             20000         20000 
• Magazin - Angro  
      indiferent de surafata ocupata            15750        15750 
• Staţii de alimentare cu petrol  
     şi gaz lichifiat  
     indiferent de surafata ocupata             37000        37000 
• Staţie de alimentare cu gaz  
    indiferent de surafata ocupata              15700         15700 
• Staţii de alimentare cu petrol 
     indiferent de surafata ocupata             22000         22000 



Unităţi de alimentaţie publică  
• Restaurante şi săli de festivităţi: 

 până la 100 locuri inclusiv                                  16500         16500 

 de la 100 locuri pînă la 200 locuri inclusiv       21500         21500 

 mai mult de 200 locuri                                        28000         28000 

 

• Bar cu suprafaţa: 

 de la 10,1 m2 pînă la 50 m2                               4700            4200 

 de la 50,1 m2 pînă la 100 m2                             5500            4700 

 de la 100,1 m2 pînă la 150 m2                          7500             6000 

 mai mult de cît 150 m2                                       8400             7500 

 

• Disco - Bar  

indiferent de surafata ocupată                              5400             5400 



Unităţi de alimentaţie publică  
• Cofetărie  
 de la 10,1 m2 pînă la 50 m2                                              4000               3600 
 de la 50,1 m2 pînă la 100 m3                                            5400               4000 
 mai mult de cît 100,1 m2                                                   6000               5400 
 
• Bufet 
 de la 10,1 m2 pînă la 50 m2                                              4000               3600 
 de la 50,1 m2 pînă la 100 m3                                            5400               4000 
 mai mult de cît 100,1 m2                                                   6000               5400 
 
• Cafenea – Bar: 
 de la 20,1 m2 pînă la 50 m2                                                 4600              3200 
 de la 50,1 m2 pînă la100 m2                                                6500              5500 
 de la 100,1 m2 pînă la 130 m2                                             7500              6500 
 de la 130,1 m2 pînă la 150 m2                                             8400              7500 
 de la 150,1 m2 pînă la 200 m2                                             9800              8700 
 de la 200,1 m2 pînă la 240 m3                                           11500             11000 
 mai mult de cît  240,1 m2                                                   13000             12700 
 



Unităţi de alimentaţie publică  
• Cafenea cu suprafaţa:  
 de la 20,1 m2 pînă la 50 m2                                   5000              4000  
 de la 50,1 m2 pînă la 100 m2                                 5400              4500  
 de la 100,1 m2 pînă la 150 m2                               6500               5400  
 de la 150,1 m2 pînă la 200 m2                               7400               6500  
 mai mult de cît  200 m2                                           8400               7400 

 

Terasa de vară  

(neînregistrate la Cadastru)  

• de la 10,1 m2 pînă la 30 m2                                    4200            3200  

• de la 30,1 m2 pînă la 50 m2                                    5300            4200 

• mai mult de 50 m2                                                    6300            5300 

 



Unităţi de prestări servicii  
Întreţinerea şi reparaţia autovehiculelor  
(postul de lucru se consideră - groapă, echipament de ridicare, 

vulcanizare)  

• de la 1 pînă la 2 posturi de lucru pentru un agent                6000           6000  

• de la 2 pînă la 3 posturi de lucru pentru un agent                7100           7100  

• de la 3 pînă la 4 posturi de lucru pentru un agent              10500         10500 
• Spălătorii auto indiferent de surafata ocupată                     4000            4000 
• Sevicii ale frezăriilor şi ale cabinetelor cosmetice 
      indiferent de surafata ocupata                                               10500        10500 
• Frizărie indiferent de surafata ocupată                                  6000           5400 
• Servicii de consiliere şi consultaţă în frumuseţe  
      şi sănătate indiferent de surafata ocupată                            4200            3800 
• Activităţi de întreţinere corporală 
      indiferent de surafata ocupată                                                 4200             4200 
• Bazine de înot  
      indiferent de surafata ocupată                                                 4200             4200 

• Activităţi ale centrelor de fitness 

     indiferent de surafata ocupată                                                  4200             3600 



Unităţi de prestări servicii  
• Prestarea serviciilor de masaj 
      indiferent de surafata ocupata                                                      3800            3200 
 
• Activităţi generale (nespecializate)  
de curăţenie interioară a clădirilor                                                     4000        4000 
 indiferent de surafata ocupata  
 
• Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor,  
mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor 
indiferent de surafata ocupata                                                              4000       4000 
 
• Unitate (oficiu-punct comercial) de primire  
      a comenzilor pentru prestări servicii (ferestrelor  
      şi uşilor din PVC , fortanului ,pliţilor de pavaj,  
     obiectelor din fier, burlanelor din beton şi alte)       
     indiferent de surafata ocupata                                                        7500           7500 



Unităţi de prestări servicii  
• Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri  
indiferent de suprafaţa ocupata                                                 60000                60000  
 
 
• Activităţi de fotocopiere, de pregătire a  
documentelor şi alte activităţi specializate  
de secretariat cu suprafaţa de la 
  indiferent de suprafaţa ocupata                                                  3600              3600  
 
 
Colectarea şi epurarea apelor uzate 
 (Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor) 
 indiferent de suprafaţa ocupata                                                  4000              4000  
 
 
Colectarea metalului uzat 
 indiferent de suprafaţa ocupata                                                  2500              2500  
 



Unităţi de prestări servicii  
ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII: 
Reparaţii de calculatoare, articole personale şi  
de uz gospodăresc 
indiferent de suprafaţa ocupata                                               3000                 3000 
 
• Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

indiferent de suprafaţa ocupata                                               3000                 3000 

• Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

indiferent de suprafaţa ocupata                                               3000                 3000 

• Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 

indiferent de suprafaţa ocupata                                               3000                 3000 

• Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

indiferent de suprafaţa ocupată                                               3000                 3000 

 



TAXA DE PIAŢĂ 

 Administratorul pieţei va achita anual 

pentru fiecare metru pătrat din suprafaţa 

terenului şi a imobilelor amplasate pe 

teritoriul pieţei: 

piaţa industrială – 20 lei/m2; 

piaţa agroalimentară – 20 lei/m2; 

piaţa de păsări – 20 lei/m2. 



TAXA PENTRU  
AMENAJAREA TERITORIULUI 

Se va incasa 300 lei/anual pentru fiecare 
salariat şi/sau fondator al întreprinderii 

care nu este inclus în efectivul trimestrial 
de salariaţi, gospodăria ţărănească (de 

fermier). 



TAXA PENTRU CAZARE 

 Se va încasa 5 % anual sau lunar din venitul 

din vînzări a serviciilor prestate de 
structurile cu funcţii de cazare. 

TAXA DE APLICARE A SIMBOLICII LOCALE 

 Se va încasa 1 % din venitul de vînzări ale 
produselor fabricate cărora li se aplică 

simbolica locală. 



TAXA PENTRU PARCARE 

Se va supune impozitării suprafaţa 

parcării şi încasa 100 lei/m2 anual. 

TAXA DE ORGANIZARE A LICITAŢIILOR ŞI 

LOTERIILOR PE TERITROIUL ORAŞULUI 

Se va incasa 5 % din venitul de vînzări ale 
bunurilor declarate la licitaţie sau 
vaoarea biletelor de loterie emise 



TAXA PRESTARE SERVICII  
TRANSPORT AUTO DE CĂLĂTORI 

- unitate de transport cu capacitatea de pînă la 8 

locuri inclusiv – 300 lei/lunar; 

- unitate de transport cu capacitatea de la 9 pînă 

la 16 locuri inclusiv – 500 lei/lunar; 

- unitate de transport cu capacitatea de la 17 pînă la 24 
locuri inclusiv – 1100 lei/lunar; 

- unitate de transport cu capacitatea de la 25 pînă la 35 
locuri inclusiv – 1300 lei/lunar; 

- unitate de transport cu capacitatea de peste 35 locuri 
– 1600 lei/lunar. 



TAXA DE PLASARE (amplasare) A PUBLICITĂŢII (reclamei) – 

cu excepţia celei amplasate integral în zona de 

protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţii 

10 % din 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. 



TAXA PENTRU DISPOZITIVELE PUBLICITARE 

Pentru fiecare metru pătrat al feţei (feţelor) 

dispozitivului publicitar anual se va incasa: 

700 lei – cu suprafaţa de la 0,5 m2 pînă la 5 m2 inclusiv; 

600 lei – cu suprafaţa de la 5 m2 pînă la 15 m2 inclusiv; 

500 lei – cu suprafaţa de la 15 m2 pînă la 40 m2 inclusiv; 

400 lei – cu suprafaţa de la 40 m2 pînă la 100 m2 inclusiv; 

300 lei – cu suprafaţa mai mult de 100 m2. 

Notă: nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar  

     la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător, care este utilizată 

pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă 

nu depăşeşte 0,5 m2 inclusiv (art. 291 alin. (1) lit. q)). 

 



• agenţii economici care au mai multe unităţi 

comerciale în aceiaşi clădire cu intrări separate 

achită taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări 

servicii separat pentru fiecare unitate; 

• agenţii economici înregistraţi la Camera Înregistării 

de Stat în perioada anului bugetar aprobat, li se 

micşorează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau 

prestări servicii cu 20 % din taxa calculată; 

• unităţile comerciale care activează jumătate de zi li 

se micşorează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau 

prestări servicii cu 20 % din taxa calculată. 

• Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar 

la locul desfășurării activității de întreprinzător care 

este utilizată pentru afișarea denumirii agentului 

economic și a cărui suprafață nu depășește 0,5 m2. 

Note: 



• Se stabilesc următoarele cote de scutire ale persoanelor juridice 

și/sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun 

de unități comerciale și/sau de prestări servicii și sunt rezidenți ai 

I.P. «Incubatorul de Afaceri Ștefan Vodă», amplasată pe str. N. 

Testemițeanu, nr. 2, pe perioada anului bugetar-fiscal 2019, după 

cum urmează: 

 persoanele ce vor fi înregistrate ca rezidenți în anul 2019 – de plata a 

100 % a cotei taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii 

și a 100 % a cotei taxei pentru dispozitivele publicitare amplasate în 

spațiul public aferent instituției respective (în afara clădirii); 

 persoanele care au fost înregistrate ca rezidenți în anul 2018 – de plata 

a 50 % a cotei taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii 

și a 50 % a cotei taxei pentru dispozitivele publicitare amplasate în 

spațiul public aferent instituției respective (în afara clădirii); 

 persoanele care au fost înregistrate ca rezidenți în anul 2017 și anterior 

– de plata a 0 % a cotei taxei pentru unitățile comerciale și/sau de 

prestări servicii și a 50 % a cotei taxei pentru dispozitivele publicitare 

amplasate în spațiul public aferent instituției respective (în afara clădirii). 

 

Note: 


