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 Anexa nr.2 

                                                                                                 la decizia Consiliului 

                                                                                                                nr.  01/01  din  01 ianuarie 2022                

 

 

Cotele taxei  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2021. 

Nr. 

d/or 

Tipul obiectului de comerț și/sau obiectului de 

prestări servicii 

Cota de bază pentru unitatea de 

comerţ/de prestări servicii  

 (în lei  pentru anul calendaristic) 

Sector centru Restul teritoriului 

 Unităţile de comerţ cu amănuntul  nespecializate 

amplasate pe teritoriul municipiului: 

  

1. Chioscuri (gherete), tonete, pavilioane si boutiquri:   

 - pînă la 6 m2 2000 lei 1500 lei 
 -de la 6.01 m 2- pînă la 9 m2 2200 lei 1700 lei 
 -de la 9.01 m2- pînă la 12 m2 2700 lei 2200 lei 
 -de la 12.01 m2 - pînă la 20 m2 3500 lei 3000 lei 
 -mai mult de 20.01 m2  4000 lei 3500 lei 
 pentru ziare, reviste şi articole de 

tutungerie 

6000 lei - 

2. Chioscuri (gherete), tonete, pavilioane amplasate pe 

teritoriul pieţilor din  municipiu: 

  

             -pînă la 6 m2 1500 lei - 
 -de la 6.01 m 2- pînă la 12 m2 2000 lei - 
              -mai mult de 12.01 m2 2500 lei - 
3. Unitate de comerț ambulant (autovehicul, 

automagazin) 
2000 lei - 

4. Magazine care comercializează produse alimentare, 

mărfuri de uz casnic, mărfuri industriale, produse 

cosmetice și alte bunuri cu suprafața: 

  

 -pînă la 20 m2 2000 lei 1200 lei 
 -de la 20.01m2 – pînă la 40 m2 2800 lei 1700 lei 
 -de la 40.01 m2-  pînă la 60 m2 3300 lei 2500 lei 
 -de la 60.01m2-  pînă la 80 m2 8000 lei 6000 lei 
 -de la 80.01m2-  pînă la 100 m2 15000 lei 12000 lei 
 -de la 100.01m2-  pînă la 150 m2 17000 lei 15000 lei 
 -de la 150.01m2-  pînă la 200 m2   25000 lei 22000 lei 
 -de la 200.01m2-  pînă la 500 m2  35000 lei 32000 lei 
  -mai mult de 500.01 m2  45000 lei 40000 lei 
    

5. Magazine specializate care comercializează mărfuri 

electrice, video, tehnică de calcul și mobilă cu 

suprafața: 

  

 -pînă la 20 m2 5000 lei 4000 lei 
 -de la 20.01 m2– pînă la 40 m2 6000 lei 5000 lei 
 -de la 40.01m2-  pînă la 60 m2 8000 lei 7000 lei 
 -de la 60.01m2-  pînă la 80 m2 9000 lei 8000 lei 
 -de la 80.01m2-  pînă la 100 m2 11000 lei 10000 lei 
 -de la 100.01m2-  pînă la 150 m2 13000 lei 12000 lei 
 -mai mult de 150.01 m2 17000 lei 15000 lei 

6. Magazine care comercializează piese auto, 

motociclete, bicilete și agregate de prelucrare a 
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solului cu suprafața: 
 -pînă la 40 m2 5000 lei 4000 lei 
 -de la 40.01 m2 – pînă la 60 m2 6000 lei 4000 lei 
 -de la 60.01 m2-  pînă la 80 m2 7000 lei 5000 lei 
 -de la 80.01m2-  pînă la 100 m2 9000 lei 7000 lei 
 -de la 100.01m2-  pînă la 150 m2 12000 lei 10000 lei 
 -de la 150.01m2-  pînă la 200 m2 15000 lei 13000 lei 
 -mai mult de 200.01 m2 18000 lei 16000 lei 

7. Magazine specializate care comercializează flori cu 

suprafața:  

  

 -pînă la 10 m2 3000 lei 2000 lei 
 -de la 10.01m2– pînă la 30 m2 4000 lei 2000 lei 

8. Magazine specializate care comercializează rechizite 

de birou, cărți și alte bunuri conexe cu suprafața: 

  

 -pînă la 30 m2 4000 lei 3000 lei 
 -de la 30.01 – pînă la 60 m2 6000 lei 5000 lei 
 -de la 60.01 –în sus  7000 lei 6000 lei 

9. Magazine specializate care comercializează telefoane 

mobile, cartele de reîncărcare și accesorii cu 

suprafața: 

  

 -pînă la 10 m2 4000 lei 3000 lei 
 -de la 20.01 – pînă la 30 m2 5000 lei 4000 lei 
 -de la 30.01 – pînă la 80 m2 7000 lei 5000 lei 
 -mai mult de 80.01 m2 9000 lei 7000 lei 
10. Magazine specializate care comercializează 

produse agricole, semințe și îngrășăminte cu 

suprafața: 

  

 -pînă la 10 m2 4000 lei 3000 lei 
 -de la 10.01 – pînă la 30 m2 5000 lei 4000 lei 
 -de la 30.01 – pînă la 60 m2 7000 lei 5000 lei 
11. Magazine specializate care comercializează pietre și 

metale prețioase cu suprafața: 

  

 -pînă la 20 m2 5000 lei 4000 lei 
 -de la 20.01 – pînă la 40 m2 6000 lei 5000 lei 
 -mai mult de 40.01 m2 7000 lei 6000 lei 
12. Magazine  care comercializează mărfuri uzate 

(second hand) cu suprafața: 

  

 -pînă la 40 m2 10000 lei 8000 lei 
 -de la 40.01 – pînă la 80 m2 14000 lei 12000 lei 
 -mai mult de 80.01 m2 17000 lei 15000 lei 
13. Unitate comercială care comercializează produse 

farmaceutice cu suprafața: 

  

 -pînă la 60 m2 10000 lei 8000 lei 
 -mai mult de 60.01 m2 20000 lei 18000 lei 

14. Unitate comercială care comercializează produse 

farmaceutice veterinare cu suprafața: 

  

 -pînă la 30 m2 6000 lei 5000 lei 
 -mai mult de 30.01 m2 8000 lei 7000 lei 

15. Stație de alimentare cu petrol  15000 lei pentru fiecare unitate de 

distribuție a produselor petroliere 

16. Stație de alimentare cu gaze 15000 lei pentru fiecare unitate de 

distribuție a gazelor 

17. Comercializarea cărbunelui 10000 lei 

18. Unitate de tip  „Optica” 4000 lei 

19. Magazine sau magazine-depozite care  
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comercializează meteriale de construcții, de uz 

casnic, cherestea, articole din lemn, articole de fier, 

cărămidă etc.și dispun de suprafețe funcționale 

(terenuri, șuri, depozite) cu suprafața de: 
 -pînă la 50 m2 4000 lei 3000lei 
 -de la 50.01 m2 – pînă la 100 m2 6000 lei 5000lei  
 -de la 100.01 m2– pînă la 150 m2 8000 lei 6000lei 
 -de la 150.01m2 – pînă la 200 m2 12000 lei 10000lei 
 -de la 200.01m2 – pînă la 250 m2 15000 lei 12000lei 
 -mai mult de 250.01 m2 20000 lei 15000 lei 

20. Unitate de comerț cu ridicata 

Încăperi de depozitare a produselor  cumpărăte în 

scopul revînzării acestora către alţi comercianţi sau 

utilizatori profesionali (baze angro) 

40000 lei 

21. Unitate de comerț angro- depozite-frigider 10000 lei 

22. Unitate de comerț, colectarea metalului uzat 16000 lei 

23. Unitate de restaurant şi unitate de alimentaţie 

(catering) pentru evenimente 

 

 -pînă la 60 m2 5000 lei 
 -de la 60.01 m2 – pînă la 100 m2 6000 lei 
 -de la 100.01m2-  pînă la 200 m2 8000 lei 
 -de la 200.01m2-  pînă la 300 m2 10000 lei 
 -mai mult de 300.01m2 12000 lei 

24. Unitate de bar, cafenea, pizzerie, săli de degustare şi 

alte activităţi de servire a băuturilor: 

 

 -pînă la 30 m2 4000 lei 
 -de la 30.01 m2. – pînă la 60 m2 5000 lei 
 -de la 60.01m2-  pînă la 100 m2 6000 lei 
 -de la 101.01m2-  pînă la 200 m2 8000 lei 
 -mai mult de 200.01m2 10000 lei 

25. Dicso-bar, bar-biliard 10000 lei 

26. Cantine, bufete și cofetării cu suprafața:  

 -pînă la 30 m2 5000 lei 
 -de la 30.01 m2  pînă la 60 m2 6000 lei 
 -de la 60.01 m2  pînă la 90 m2 7000 lei 
 -mai mult de 90.01 m2 10000 lei 

27. Terasă de vară  

 

 

Pînă la 100 m2 600 lei/lunar 

De la 100.01 m2 în sus 1000 lei/lunar 

28. Comerț ambulant vremelnic pe durată scurtă 50 lei/zi 

29. Comerț sezonier cu băuturi răcoritoare și înghețată 200 lei/lunar 

30. Unitate de activitate a agenției imobiliare 2000 lei 

31. Unitate de activitate fotografică 2000 lei 

32. Unitate de activitate scrisă și orală 1500 lei 

33. Unitate de activitate de închiriere de autovehicule 2000 lei 

34. Unitate de activitate de închiriere de bunuri 

personale şi gospodăreşti 

2000 lei 

35. Prestarea serviciilor agențiilor turistice și ale tur-

operatorilor(comercializarea biletelor avia) 

4000 lei 

 Obiecte de prestări servicii sociale, cu excepţia 

detinatorilor de patente: 

 

36. spălarea, curăţirea şi vopsirea textililor şi blănurilor; 4000 lei 

37. spălarea şi calcatul lingeriei; 5000 lei 
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Notă:  Cotele taxei reflectate în anexa nr.2  determina: pentru „centru”  segmentul str. 31 

August - G. Coșbuc, M. Sadoveanu, segmentul str. M. Hîncu- str. Sfînta Treime, M. Moraru, 

Mitropolitul Varlaam, Şleahul Mereşenilor intersecție Ștefan Vodă, Traseul Hînceşti-Cimişlia, 

str. Chişinăului, str. M. Eminescu – pînă la grădiniţa nr. 6, str. Al. Marinescu – pînă la Colegiul 

de Construcţii, str. Alexandru cel Bun – pînă la str. Bucovina, str. Chiril Botnari, integral.    

 

 

Secretarul –interimar al 

Consiliului municipal  Hîncești                                              Tatiana ROMANIUC 

        

 
 

 

 

 

38. curăţirea chimică şi vopsirea; 5000 lei 

39. servicii ale frizerilor şi alte servicii ale cabinelor de 

cosmetică: 

 

 -pînă la 50 m2 4000 lei 
 -de la 50.01 m2 pînă la 100 m2 6000 lei 
 -mai mult de 100.01 m2  8000 lei 

40. Reparația calculatoarelor și echipamentelor 

periferice echipamentelor de comunicații, aparatelor 

de uz casnic 

3000 lei 

41. Servicii de cusut, tricotarea și reparația 

îmbrăcămintei și acoperămîntelor pentru cap 

2500 lei 

42. Reparația ceasurilor și a bijuteriilor 2500 lei 

43. Prestarea serviciilor sportieve, reacreative și 

distractive 

2500 lei 

44. Primirea comenzilor și comercializarea ferestrelor 

și ușilor din PVC, a obiectelor din lemn, metal, 

granit, beton și alte bunuri. 

5000 lei 

 Activităţi de întreţinere corporală: 
 

 

45. -saune 10000 lei 

46. -instituţii de masaj, sală de sport, sală de fitness 6000 lei 

47. jocuri de noroc (pentru 1 unitate comercială) 80000 lei 

48. casa de pariuri  (pentru 1 unitate/aparat) 7000 lei 

49. spălătorii auto   

 -pînă la 50 m2 4000 lei 
 - mai mult de 50.01 m2 6000 lei 
 Centre de asistenţă tehnică a automobilelor (servicii 

de reparaţii auto) 

 

 -pînă la 30 m2 5000 lei 
 -de la 30.01 m2 pînă la 100 m2                                8000 lei 
 -mai mult de la 100.01 m2  10000 lei 

50. vulcanizare 4000 lei 

51. Servicii de agreement-bazine de înot 2000 lei/lunar 


