
Anexa  nr. 2 

la  Decizia Consiliului  orășenesc  

Teleneşti nr. 5/3  

din ____ decembrie 2020 

 

Taxele  locale  pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii 

pe teritoriul Primăriei orașului Telenești pentru anul 2021 

 

1   

Unităţi  comerciale  specializate ce comercializează agropiese, utilaj, maşini  

agricole 

4500 

2 Magazine ce  comercializează produse  agricole, seminţe şi îngrăşăminte 4500 

3 Magazine care  comercializează  produse  alimentare, băuturi alcoolice, 

magazine  care  comercializează  mărfuri  alimentare  şi  de  uz  casnic (mixte) 
  

1 Amplasate în regiunea pieţei APCACOOP  ,perimetrul or.  Telenești 3800 

 2 Amplasate în regiunea  s. Mihalaşa, regiunea "Satul Vechi" şi "Izvoraş" 3000 

3  Unități comerciale specializate în comercializarea produselor din carne,pește 3200 

4 Comercializarea  cu  produse  agricole , citrice 3000 

5 Comercializarea  produselor     lactate 4000 

6 Comercializarea  pîinei   şi  produse lor  din  patiserie cu suprafața   

 1.    păna la  50   m.p.  2400 

  2.  de  la    51 m.p. 3800 

7 Unităţi  comerciale  de  comercializarea  materialelor  de  construcţii , uz 

casnic, mobilă, electrocasnice și materiale industriale   

  

 1. de la 20 m.p. pina la 50m.p. 3000 

 2. de la 51m.p. pina la  100m.p. 4000 

 3. de la 101m.p. pina la 500m.p.              12000 

  4. de la 501m.p  pînă la 750 m.p. 20000 

 5. de la 751 m.p. pînă la 1500 m.p. 30000 

      6. comercializare mat. constr. fără suprafață comercială  6000 

8 Unităţi  comerciale  specializate  în  comerţul  cu  mobilă   

1  pînă  la  100 m2 4500 

2 De la   101 m2    pînă la 500 m.p. 6000 

9 Unităţi  comerciale de tip  ,,Optica” 600 

10 Comerțul cu  piese  de  schimb  auto, moto, velo   3000 

11 Puncte (oficii)  de  primire  a  comenzilor  de  prestări  de  servicii  către  

populaţie (fabricare  de  ferestre, uşi, ţiglă etc) 

4000 

12  Comercializarea  cărţilor  şi  rechizitelor  de  birou 3000 

13 Spălătorie auto  3000 

14 Întreţinerea, reparaţia  şi  vopsirea  autovehiculelor (pentru  un  singur  post  

de  lucru) 

2000 

15 Bar, cafenea 3600 

16  Restaurant,Cafenele, Săli de festivităţi  (pentru nunti şi cumătrii)    

  1. Pînă la 150 m.p.   5000 

 2.De la 151-200 m.p. 7000 

  3.De la 201-300 m.p. 10000 

17 Saune.  Băi. Piscine .    2000 

18 Magazin  specializat  de comercializare  a  telefoanelor mobile  şi  cartele,  

calculatoare. 

8000 

19 Spălarea  curăţarea  a  tot  felul  de  haine, covoare, portiere  şi  draperii, 

curăţirea  chimică  şi  vopsirea 

2000 

20 Centre  comerciale, complexe  comerciale, Supermarketuri  cu  suprafaţa  de  

peste  300 m2 

15000 

21 Baze de comerț angro 15000 

22 Gherete, chioşcuri, Unităţi  comerciale  specializate  în  comerţul  cu  băuturi  12000 



spirtoase  şi / sau  articole  de  tutunerie 

 1. băuturi spirtoase     6000 

 2. articole de tutunerie 6000 

23  Mărfuri  de  uz  casnic, de  gospodării , electrocasnice .           

 1.Pina la 20m.p. 3000 

 2. de la 21 .pînă la 50 m.p. 4000 

  3.de la51  .pina la 100m.p.  6000 

 4.de la 101pina la200m.p. 7000 

 5.mai mare de 201m.p. 10000 

24 Puncte  de  vulcanizare  a  pneurilor  auto 2000 

25 Activităţi  legate  de  jocuri  de  noroc  şi  pariuri 100000 

26  Haine  şi/sau  încălţăminte      

 1. pînă la 15 m.p. 2500 

  2. de  la  16 m2  pînă  la  50  m2 3600 

  3. de la 51m. p. pînă la 100 m.p. 5000 

27 Comercializarea  hainelor  uzate  şi  încălţăminte 2600 

28 Activităţi   video  şi  foto, birou  de  traduceri 2000 

29 Comerţul  cu  flori 3400 

30 Tarabe  cu  comercializarea  mîncărilor  ,,Fast-food” 1400 

31 Farmacii  de  comercializare  a  medicamentelor  de  uz  uman   

1 Farmacii  de  comercializare  a  medicamentelor  de  uz  uman, care  deţin  

licenţa  de  comercializare  a  substanţelor  psihotropice  şi  narcotice 
20000  

2 Farmacii  de  comercializare  a  medicamentelor  de  uz  uman, fără  licenţa  de  

vînzare  a  sustanţelor  psihotropice  şi  narcotice 
8000 

32  Farmacii  veterinare 3000 

33  Comerţ  cu  maşini  de  casă  şi  control  fiscal 1000 

34 Disco-bar    cu suprafața  

 a)     pîna la 150m.p. 4000 

 b)    mai mare de 151m.p. 7000 

35 Servicii de biliard,bar, în cadrul unitătilor comerciale    1000 

36 Staţii  de  alimentare  cu  petrol  şi  gaz  lichefiat 58000 

1 Unităţi  comerciale  din  incinta  staţiilor  de  alimentare  cu  petrol    2000 

37 Staţii  de  comercializarea  gazului  lichefiat  15000 

38 Comercializarea   pietrelor, metalelor  preţioase, punct  de  reparaţie  a  lor, 

case  de  amanet 

5000 

39 Punct  de  reparaţie  a  calculatoarelor, încărcarea  cartuşelor,   2000 

40 Viceu  public – cu plată 500 

41 Bufet  din  incinta  instituţiilor  de  învăţămînt,coffe shop,aparate de 

vînzări(cofe-ceai) 

300 

42 Frizerie , cabinet  cosmetologic 2000 

43 Bar, terasă pe perioada estivală-taxă lunara 300 

44 Săli de biliard 3000 

45 Săli de antrenament fizic,săli fitnex 1600 

46 Servicii medicale  cu suprafața  

 1.  pîna la 50m.p. 3000 

 2.  mai mare de 51m.p. 5000 

47 Servicii  funerare  si  diferite  mărfuri 3600 

48 Chioscuri, gherete, tarabe ce comercializeaza produse din cereale şi agricole   

 1 .,,Chioscuri,gherete,tarabe care comercializeză produse din cereale 

făină,macuc,tărîţă,ulei,etc” 

1800 

 2.,,Chioscuri,gherete,tarabe,care comercializează produse din cereale şi 

produse agricole” 

2500 

49 Servicii cadastrale 2000 

50 Unitati comerciale al produselor chimice, cosmetice si parfumerie  



 1. pina la 30 m.p. 4000 

 2.  de la 31 m.p. pînă la 100 m.p. 5000 

 3. de la 101 m.p. pînă la 200 m.p. 7000 

51 Primirea comenzilor din oficiu 2000 

52 Desfăşurarea activităţilor de agremente pentru copii 3600 

53 Unităţi de comerţ ambulant  

 1. Comercializarea cărnii şi produselor din carne din autospecială 12000 

 2. Comercializarea fructelor,legumelor şi produselor agricole din autocamion 3000 

  3. Comercializarea florilor vii  5000 

 4. Comercializarea mărfurilor de uz casnic 10000 

  5. Comercializarea cvasului din cisternă instalată specială  2000 

 6.Comercializarea produselor alimentare 15000 

54 Comercializarea lemnelor 3000 

55 Comerț cu amănuntul al hranei pentru animale 3000 

 

 


