
01

Eliberarea fişelor de traseu 40,00

Pregătirea documentelor privind transferarea 

încăperilor din fondul nelocativ în cel locativ
400,00

Pregătirea documentelor privind transferarea 

încăperilor din fondul locativ în cel nelocativ
1 000,00

08 Cultura, sport, tineret, culte și odihnă

Abonamente lunare în ŞSSCJRO de probe de apă:

copii până la 10 ani 170,00

copii de la 10 până la 14 ani 200,00

copii de la 14 ani şi mai în vârstă 270,00

sală de sport (trenajoare) cu frecvenţă lunară nelimitată 360,00

sală (nelimitat) + bazin (de la 8°° până la 12°° şi de la 

18°° până la 21°° pentru 1 oră) - 12 vizite pentru 2 luni
580,00

sală (nelimitat) + bazin (de la 8°° până la 12°° şi de la 

18°° până la 21°° ) - 12 vizite pentru 2 luni
490,00

sală pentru grupe cu antrenor (1 oră x 3 ori/săptămînal) 220,00

sală grupe cu antrenor + bazin (1 oră x 3ori/săptămînal) 490,00

frecvenţa unică 25,00

Abonamente lunare în ȘSS de Fotbal:

plata pentru antrenament pe pista de altetism (1 oră)  

p/u grupa de 8 persoane 
32,00

plata pentru antrenamentul unei grupe de până la 10 

persoane pe terenul sportiv mic, cu acoperire artificială 

(1 oră) 

280,00

plata pentru utilizarea terenului sportiv de fotbal, cu 

acoperire naturală (1 oră) 
1 600,00

plata pentru utilizarea vestiarului (camera de 

schimb+baie cu duș) (1 oră)
250,00

plata pentru utilizarea terenului sportiv întru 

desfășurarea evenimentelor în masă (concerte, 

congrese, etc.), (1 oră) 

5 000,00

plata pentru parcarea unui autobus cu o capacitate de la 

15 locuri (în timpul  activităților) (1 oră)                                                                                                         
25,00

plata pentru parcarea unui automobil (în timpul  

activităților), (1 oră)    
5,00

Secţii sportive: Ai-Ki-Do, "Karate 1", "Karate 2", 

"Trenajor"
235,00

                                                                                                                                                      Anexa nr. 6                                                                                                                                                               Anexa nr.5

                                                                                                                                                 la decizia Consiliului municipal la Decizia Consiliului mun.Bălți

                                                                                                                                                nr. _______ din_____________a. 2008                                                                                                             nr. ___ din _____________2021

        NOMENCLATORUL TARIFELOR SERVICIILOR PRESTATE CONTRA PLATA DE 

INSTITUŢIILE BUGETARE, FINANŢATE DIN BUGETUL MUNICIPAL  BĂLȚI                                

PE ANUL 2022

Nr. 

d/o

Tipul veniturilor 

colectate
Denumirea serviciilor

Costul serviciilor 

(lei)

Serviciile de stat cu destinaţie generală

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată în 

domeniul gospodăriei 

comunale.                   

(cod ECO 142310)

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată  a 

institutiilor bugetare din 

activitatea sportiva şi 

întremare a sănătăţii.    

(cod ECO 142310)

1



Nr. 

d/o

Tipul veniturilor 

colectate
Denumirea serviciilor

Costul serviciilor 

(lei)

Serviciile de stat cu destinaţie generalăInstruirea in cercurile de dansuri sportive: "Bds", "Acro-

Dance", "Favorit"
280,00

Dansuri moderne, cercuri de dansuri moderne - 

"Graţia",  "Graţia 2", "Graţia 3", "Galaxy Dance", 

"Imperiu", "Secret", "Secret 2", "Secret 3", "Secret 4", 

"Peorîşki"

280,00

Instruirea individuală: "Do-Re-Mi", "Crystal Voice", 

"Art-Fantasy", "Super Nova"
300,00

Instruirea în cercul artelor decorativ-aplicative  "Art-

Decor"
250,00

Cerc de dans popular 280,00

Bilete de intrare la concerte 15,00

Bilete de intrare la concursuri 20,00

Bilete de intrare la show-programe 25,00

Bilete de intrare la prezentări p/u copii şi tineret 

(balcon)
10,00

Bilete de intrare la prezentări p/u copii şi tineret (sala) 15,00

Bilete de intrare la show-programe teatralizate (balcon) 20,00

Bilete de intrare la show-programe teatralizate (sala) 25,00

Bilete de intrare la prezentări TVC (copii) 10,00

Bilete de intrare la prezentări TVC (tineret) 15,00

Chiria sălii cu o arie mai mare de 200 m² (1 oră) 

(aprilie-septembrie)
1 350,00

Chiria sălii cu o arie mai mare de 200 m² (1 oră) 

(octombrie-martie)
1 700,00

Chiria sălii cu o arie mai mică de 200 m² (1 oră) (aprilie-

septembrie)
325,00

Chiria sălii cu o arie mai mică de 200 m² (1 oră) 

(octombrie-martie)
375,00

09 Învăţămîntul

 Taxa pentru instruirea copiilor (lunare): şcoala de 

muzică "G.Enescu",şcoala de Arte "C.Porumbescu".
375,00

Taxa pentru instruirea copiilor (lunare) în Şcoala de 

Arte Plastice
170,00

Taxa pentru instruirea copiilor (lunare) pentru grupele 

pregătitoare în Şcoala de Arte "C.Porumbescu"
400,00

Taxa pentru instruirea copiilor (lunare) pentru grupele 

pregătitoare în Şcoala de Arte Plastice
215,00

Nota: Alte tipuri a servicilor cu plata acordate de:

Încasări din activitatea 

culturală: manifestaţii 

artistice, instruirii 

individuale, serate ect. 

(cod ECO142310)

Plata pentru locaţiunea 

bunurilor patrimoniului 

public                      (Cod 

ECO 142320)

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

pentru instruirea copiilor 

în cadrul școlilor 

muzicale şi de arte 

plastice, finanțate din 

buget.                             

(cod ECO 142310)

1.Arhiva de stat - de îndeplinit conform tarifelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului RM  nr.339 din 23 

martie 2005 cu privire la aprobarea Indicatorului de preţuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de 

stat şi Listei  erviciilor fără plată prestate de către arhivele de stat.
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Nr. 

d/o

Tipul veniturilor 

colectate
Denumirea serviciilor

Costul serviciilor 

(lei)

Serviciile de stat cu destinaţie generală

-pentru perfectare în timp de 1 zi, coeficentul = 3;

-pentru perfectare în timp de 2 zile, coeficentul = 2;

-pentru perfectare în timp de 15 zile, coeficentul = 1;

* 2. Plata de notificare privind iniţierea activităţii de comerţ - 100 lei. Conform art.14 al Legii RM nr.231 

din 23.10.2010 cu privire la comerţul interior.

 Pentru urgenţa perfectării şi eliberării certificatelor într-o perioadă de timp mai scurtă decât prevede 

legislaţia în vigoare, dupa cererea clientului, se prevăd coificienţi tarifari la Indicatorul de preţuri pentru 

serviciile contra plată, acordate de către arhivele de stat:
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