
Anexa nr. 1 la Decizia primăriei 

Nr. 2/5 din 18.02.1999 

Descrierea Hotarelor zonelor Economice de Planificare 

 

I-a zonă – CENTRU 
Strada  Aria de acoperire  Coeficientul teritorial de amplasare 

a unităților comerciale 
Taxa pentru dispozitive publicitare 

Str. Ștefan cel Mare - de la str. 31 August pînă la str. Lăpușneanu 

(inclusiv clădirile și zonele aferente pe 

partea pară) 
 

 

1,5 

 

700 lei 

Str. Lăpușneanu - de la str. Ștefan cel Mare pînă la str. Sf. 

Nicolai (inclusiv clădirile și zonele 

aferente pe partea pară) 

 

  

Str. Sf. Nicolae - de la str. Lăpușneanu pînă la str. Kievului   

Str. Kievului - de la str. Sf. Nicolae pînă la str. 1 Mai   

Str. 1 mai - de la str. Kievului pînă la str. Ștefan cel 

Mare 

  

Str. Ștefan cel 

Mare 

- de la str. M. Viteazul pînă la str. Strîi   

Str. N. Iorga - de la str. Ștefan cel Mare pînă la bul. M. 

Eminescu 

  

Str. M. Viteazul - de la str. Ștefan cel Mare pînă la str. Păcii   

Str. Păcii - de la str. M. Viteazul pînă la str. Pușkin   

Str. Pușkin - de la str. Păcii pînă la str. Independenței   

Str. Independenței - de la str. Pușkin pînă la str. 31 August   

Str. 31 august - de la str. Independenței pînă la str. Ștefan 

cel Mare 

  

 



A II-a zonă – PARTEA CENTRALĂ 

 
Strada  Aria de acoperire  Coeficientul teritorial de 

amplasare a unităților 
comerciale 

Taxa pentru dispozitive 
publicitare 

SA «Basarabia Nord» 
 

  

1,3 

 

500 lei 

Str.V. Coroban - de la str. Calea Ieșilor pînă la str. Colesov   

 Str. Colesov - de la str. V. Coroban pînă la str. Decebal   

Str. Decebal - de la str. Colesov pînă la str. Lesecico 

 

- de la str. Colesov pînă la str. Lesecico   

Str. Lesecico - de la str. Decebal pînă la podul feroviar   

Zona inundabilă 

«Canalului de canotaj»  

-de la str. Lesecico pînă la str. Paladi   

Calea ferată - de la podul feroviar pînă la Drumul de 

ocolire 

  

Drumul de ocolire - de la Calea ferată pînă la str. D. 

Caraciobanu 

  

Str. D. Caraciobanu - de la Drumul de ocolire pînă la str. Șt. cel 

Mare 

  

Str. Ștefan cel Mare - de la podul peste r. Răut pînă la str. N. Iorga   

Str. N. Iorga  - de la str. Ștefan cel Mare pînă la str. Gagarin 

(cu includerea 50 м teritoriului pe partea de 

est) 

  

Str. Gagarin - de la str. N. Iorga până la granițele 

municipiului 

  

De-a lungul rîului Reuțel - pînă la SA «Аcva-Gaz»   

Str. Ștefan cel Mare - de la SA « Аcva-Gaz » pînă la hotarele 

municipiului  (cu includerea 50 м a teritoriului 

de partea pară și impară) 

 

  



 

 

A III-a zonă – PERIFERIE 
 Aria de acoperire  Coeficientul teritorial de 

amplasare a unităților 
comerciale 

Taxa pentru dispozitive 
publicitare 

 De la Hotarul zonei centrale pînă la Hotarele 

municipiului. 
 

 

1,0 

 

400 lei 

 

 


