
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea bugetului 

municipal Bălţi pentru anul 2022 

 În temeiul art.14 alin.(2) lit.n) din Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art.53 alin.(6), (7), art.55, din Legea RM nr.181 din 25.07.2014 

privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale, art.21 din Legea RM nr.397-XV 

din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Codul Fiscal al RM nr.1163-XIII din 

24.04.1997, Legea RM nr.419–XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, 

garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu modificările şi completările ulterioare, circulara 

Ministerul Finanţelor nr.06/2-07-18 din 23.08.2021 privind particularităţile elaborării de către 

autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2022 şi a 

estimărilor pe anii 2023-2024,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă bugetul municipal pentru anul 2022 la venituri în sumă de 704 892,5 mii lei şi la 

cheltuieli în sumă de 709 831,9 mii lei, soldul bugetar în sumă de 4 939,4 mii lei.  

2. Se aprobă: 

2.1. Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului municipal, conform anexei nr.1; 

2.2. Componenţa veniturilor bugetului  municipal, conform anexei nr.2; 

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului municipal, în conformitate cu clasificaţii funcţionale 

şi pe programe, conform anexei nr.3; 

2.4. Efectivul-limită a unităţilor de personal pe instituţiile, finanţate din bugetul municipal, 

conform anexei nr.4; 

2.5. Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de instituţiile bugetare, finanţate 

de la bugetul municipal, conform anexei nr.5; 

2.6. Veniturile colectate ale instituţiilor bugetare, finanţate de la bugetul municipal, conform 

anexei nr.6; 

2.7. Volumul alocaţiilor pentru fiecare instituţie de învăţămînt primar şi secundar general, 

calculat pentru finanţarea pe bază de formulă, conform anexei nr.7; 

2.8. Cotele impozitelor pe bunurile imobiliare, conform anexei nr.8;  

2.9. Cotele taxelor locale, conform anexei nr.9; 

2.10. Plata pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare 

în mun.Bălţi, conform anexei nr.10; 

2.11. Lista categoriilor de cetăţeni, căror se acordă dreptul la înlesnirile  pentru călătorii în 

transportul electric al mun. Bălţi pentru anul 2022, conform anexei nr.11; 

2.12. Sinteza proiectelor de investiţii capitale ale bugetului municipal, conform anexei nr.12; 

2.13. Lista proiectelor finanțate din surse externe ale bugetului municipal Bălți, conform 

anexei nr.13; 

2.14. Volumul Fondului de Rezervă al bugetului municipal în sumă de 500,0 mii lei; 

2.15. Cheltuielile prioritare: 

a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei pe împrumuturi; 

b) cheltuielile de personal, de achitare a indemnizațiilor, compensațiilor, alocațiilor și a 

ajutoarelor sociale; 

c) cheltuielile pentru resursele termoenergetice; 



d) cheltuielile din fondul de rezervă.  

2.16. Plafonul datoriei publice şi a garanţiilor bugetului municipal Bălţi, la finele anului va 

constitui  – 199,6 mil lei (la cursul de schimb: dolari SUA – 18,56 lei, EURO – 22,30 

lei). 

3. Primarul municipiului Bălţi, ca administrator al bugetului să continuie activitatea întru 

realizarea obiectivelor de bază a politicii bugetare în domeniul veniturilor şi cheltuielilor 

bugetului municipal, care includ: 

3.1. sporirea eficienţei şi eficacităţii administrării veniturilor bugetului municipal; 

3.1. reducerea restanţelor la plăţile în bugetul municipal, punând accentele pe impozitele şi 

taxele locale; 

3.2. asigurarea stabilitatăţii finanţării tipurilor de activităţi, necesare pentru executarea 

corespunzătoare a angajamentelor asumate şi asigurarea calităţii prestării serviciilor 

sociale la nivel local populaţiei din teritoriu, în conformitate cu posibilităţile reale ale 

bugetului; 

3.3. concentrarea activităţii pe utilizarea optimală şi raţională a surselor în limita resurselor 

financiare aprobate; 

3.4. executarea cheltuielilor publice în conformitate cu principiul: rezultate maximale cu 

cheltuieli minimale; 

3.5. îndeplinirea cheltuielilor publice din sfera economică în strictă conformitate cu planul 

aprobat de lucrări; 

3.6. stabilirea întru perfectarea actelor de lucrări executate (determinarea valorii de deviz) 

la contractele de subvenții și de delegare pentru obiectele de amenajare cu finanțare 

din buget a următorilor indicatori: 

- mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor; 

- costul 1 mașină/oră de exploatare a tehnicii specializate; 

- norma limită a cheltuielilor de regie față de cheltuielile directe la nivel de 10 la sută; 

- profitul de deviz să se calculeze la nivelul 0 (zero).” 

3.7. în politica de gestionare a cheltuielilor capitale concentrarea pe principiul direcţionării 

mijloacelor necesare pentru procurarea mijloacelor fixe, reparaţiei capitale şi 

construcţiei obiectelor, necesare pentru executarea obiectivelor prioritare; 

3.8. redistribuirea alocaţiilor bugetare între categoriile economice de cheltuieli, fără 

majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii 

capitale şi a transferurilor interbugetare. 

 Alocaţiile repartizate din Fondul de Rezervă prin Decizia Consiliului Municipal Bălți, 

precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, repartizate prin alte acte 

normative decît legea bugetului de stat, se includ în programele respective de cheltuieli. 

3.9. modificarea contractelor de subsidiere şi de delegare a serviciilor cu întreprinderile 

municipale în cazul precizării planurilor anuale. 

4. Autorităţile bugetare (Org1i) vor redistribui alocaţiile bugetare între instituţiile bugetare din 

subordine în cadrul unui subprogram, cu respectarea limitelor stabilite de administratorul de 

buget. 

   Instituţiile bugetare (Org2) vor redistribui alocațiile, care nu afectează limitele 

stabilite de autoritatea bugetară ierarhic superioară. 

5. Prezenta decizie întră în vigoare de la 01 ianuarie 2022. 

6. Controlul asupra executării  prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activitaţi economico-financiare, pentru gospodăria municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru colaborare cu alte autorităţi, 

înfrăţire,turism, culte şi activităţi social-culturale, pentru drept și disciplină, pentru educaţie, 

protecţie socială şi sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a XVI 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                            Vitalie Balan 

 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

 

INDICATORII GENERALI ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE BUGETULUI 

MUNICIPAL BĂLŢI PENTRU ANUL 2022 

    

 

Denumirea Cod Eco 
Suma,                          

mii lei 

 

      

 

I. VENITURI, total 1 704 892,5 

 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 
  

466 343,5 

 

II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, 

total 
2+3 709 831,9 

 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -4 939,4 

 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 4 939,4 

 

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în 

interiorul ţării  
415 500,0 

 

Împrumuturi interne de la instituţiile financiare 552 -2 487,4 

 
Rambursarea împrumutului instituţiilor financiare 552120 -13 333,3 

 

Împrumuturi interne de la instituţiile financiare 552110 10 845,9 

 

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei 910 6 926,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

 

COMPONENŢA VENITURILOR BUGETULUI MUNICIPAL BĂLŢI PENTRU 

ANUL 2022 

 

Denumirea Cod Eco  Suma, mii lei 

 

TOTAL  VENITURILE  BUGETULUI  MUNICIPAL 704 892,5 

 

IMPOZITE PE VENIT 111000 148 200,0 

 

Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 143 000,0 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 3 000,0 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară 

activitați indepedente în domeniul comerțului 
111124 550,0 

 

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul 

transportului rutier de persoane în regim de taxi 
111125 1 050,0 

 

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în 

posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 
111130 600,0 

 

IMPOZITE PE PROPRIETATE  113000 24 769,0 

 

Impozitul funciar 113100 456,0 

 

Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, 

înregistrate în calitate de întreprinzător 
113161 430,0 

 

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni 113171 26,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare 113200 24 303,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 2 700,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 3,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către 

persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de 

întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor 

imobiliare 

113230 8 600,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către 

persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) 

a bunurilor imobiliare 

113240 13 000,0 

 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 113300 10,0 

 

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II 113312 10,0 

 

IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII 114000 41 268,8 

 

Taxe pentru servicii specifice 114410 36 314,8 

 

Taxa de piaţă 114411 6 063,5 

 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 3 600,0 



 

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de 

călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor 

(comunelor) 

114413 1 930,8 

 

Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei) 114414 15,0 

 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 2 308,0 

 

Taxa pentru parcare 114416 397,5 

 
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 22 000,0 

 

Alte taxe pentru servicii specifice 114420 154,0 

 

Taxa pentru cazare 114421 150,0 

 

Taxa pentru aplicarea simbolicii locale 114423 4,0 

 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru 

practicarea unor genuri de activitate 
114520 4 500,0 

 

Taxa pentru patenta de întreprinzinzător 114522 4 500,0 

 

Taxele pentru resursele naturale 114610 300,0 

 

Taxa pentru apă 114611 300,0 

 

Granturi primite 130000 2 041,7 

 

Granturi primite de la organizatiile internationale 132000 2 041,7 

 

Granturi curente primite de la organizaţiile 

internaţionale pentru proiecte finanţate din surse externe 
132120 2 041,7 

 

Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale 

pentru proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul 

local de nivelul II 

132122 2 041,7 

 
VENITURI DIN PROPRIETATE 141000 3 652,5 

 

Renta 141500 3 652,5 

 
Venituri de la arenda terenurilor cu destinatie agricola 141520 2,0 

 

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în 

bugetul local de nivelul II 
141521 2,0 

 

Venituri de la arenda terenurilor cu altă destinatie decit 

cea agricola 
141530 2 800,0 

 

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă 

încasată în bugetul local de nivelul II 
141532 2 800,0 

 

Venituri din concesiuni si inchirieri 141540 850,5 

 

Redeventa din concensionarea activelor si terenurilor, 

incasata in bugetul local de nivelul II 
141542 850,5 

 

VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ŞI 

SERVICIILOR 
142000 18 232,0 

 

Taxe şi plăţi administrative 142200 842,0 

 

Taxe administrative 142210 62,0 



 

Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul 

unitatii administrativ-teritoriale 
142211 2,0 

 

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de 

construire sau desfiinţare în bugetul local de nivelul II  
142214 60,0 

 

Plăţi administrative 142240 780,0 

 

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele 

fizice în casele de schimb valutar 
142245 780,0 

 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 
142300 17 390,0 

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  142310 15 440,5 

 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 1 949,5 

 

AMENZI ŞI SANCŢIUNI  143000 120,0 

 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 143100 120,0 

 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul 

local de nivelul II  
143120 120,0 

 

DONAŢII VOLUNTARE 144000 250,0 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 144100 50,0 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne 
144110 50,0 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare 
144114 50,0 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 144200 200,0 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse 

interne 
144210 200,0 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse 

interne pentru instituţiile bugetare 
144214 200,0 

 
ALTE VENITURI ŞI VENITURI NEIDENTIFICATE 145000 15,0 

 

Alte venituri 145100 15,0 

 

Alte venituri încasate în bugetele locale 145140 15,0 

 

Impozitul  unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru 

tehnologa informatiei 
145161 15,0 

 

TRANSFERURI PRIMITE ÎNTRE BUGETUL DE 

STAT ŞI BUGETELE LOCALE 
191000 466 343,5 

 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II 
191100 466 343,5 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 
191110 466 343,5 



 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și 

complementar (extrașcolar). 

191111 404 214,2 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

asigurarea şi asistenţa socială. 

191112 15 120,8 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli 

sportive. 

191113 29 303,4 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

infrastructura drumurilor. 

191116 17 705,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

RESURSELE ŞI CHELTUIELILE BUGETULUI MUNICIPAL BĂLŢI CONFORM 

CLASIFICAȚIEI FUNCȚIONALE ȘI PE PROGRAME PENTRU ANUL 2022 

 

Gr. 

principală 
Denumirea Cod 

Suma,                         

mii lei 

 
  

CHELTUIELI ȘI ACTIVE 

NEFINANCIARE, total 
2+3 709 831,9 

 
  CHELTUIELI RECURENTE, total (2+3)-3192 704 221,0 

 
  CHELTUIELI DE PERSONAL, total 21 402 428,6 

 
  INVESTIȚII CAPITALE, total 3192 5 610,9 

 
01  Servicii de Stat cu destinaţie generală 

 
   Resurse, total   31 308,0 

 
  Resurse generale 1 29 816,8 

 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1 491,2 

 
  Cheltuieli, total   31 308,0 

 
  Programul 03 "Executivul şi serviciile de suport" 03 23 431,5 

 
  

Programul 05 "Managementul finanţelor 

publice" 
05 4 876,5 

 
  Programul 08 "Domenii generale de stat"  08 500,0 

 
  Programul 08 "Domenii generale de stat"  08 -700,0 

 
  

Programul 17 ”Datoria de stat și a autorităților 

publice locale” 
17 3 200,0 

 
02 Apărare Naţională 

 
   Resurse, total   699,7 

 
  Resurse generale 1 699,7 

 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 

 
  Cheltuieli, total   699,7 

 
  Programul 31 ”Apărarea Naţională” 31 699,7 

 
04 Servicii în domeniul economiei 

 
   Resurse, total   71 324,4 

 
  Resurse generale 1 71 324,4 

 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 

 
  Cheltuieli, total   71 324,4 

 
  Programul 64 "Dezvoltarea transporturilor" 64 71 324,4 

 
05 Protecţia mediului 

 
   Resurse, total   20 039,9 

 
  Resurse generale 1 20 039,9 



 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 

    Cheltuieli, total   20 039,9 

 
  Programul 70 "Protecţia mediului" 70 20 039,9 

 
06 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 

 
   Resurse, total   49 937,6 

 
  Resurse generale 1 49 937,6 

 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 

 
  Cheltuieli, total   49 937,6 

 
  

Programul 75 "Dezvoltarea gospodăriei de 

locuinţe şi serviciilor comunale" 
75 49 937,6 

 
07 Ocrotirea Sănătăţii 

 
   Resurse, total   695,4 

 
  Resurse generale 1 695,4 

 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 

 
  Cheltuieli, total   695,4 

 
  

Programul 80"Sănătatea publică şi serviciile 

medicale" 
80 695,4 

 
08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 

 
   Resurse, total   58 470,6 

 
  Resurse generale 1 55 214,5 

 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 3 256,1 

 
  Cheltuieli, total   58 470,6 

 
  Programul 85 "Cultura, cultele şi odihna" 85 24 190,6 

 
  Programul 86 "Tineret şi sport" 86 34 280,0 

 
09 Învățămînt 

 
   Resurse, total   432 837,7 

 
  Resurse generale 1 419 945,0 

 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 12 892,7 

 
  Cheltuieli, total   432 837,7 

 
  Programul 88 "Învăţămînt". 88 432 837,7 

 
10 Protecţie Socială 

 
   Resurse, total   44 518,6 

 
  Resurse generale 1 43 738,6 

 
  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 780,0 

 
  Cheltuieli, total   44 518,6 

 
  Programul  90 "Protecţia socială" 90 44 518,6 

 



Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

 

EFECTIVUL-LIMITĂ A UNITĂŢILOR DE PERSONAL PE INSTITUŢIILE 

FINANŢATE DIN BUGETUL MUNICIPAL BĂLŢI PENTRU ANUL 2022 

 
Grupa 

principală/funcţia 
Denumirea 

Cod                             

Org1/Org2 

Efectivul 

de 

personal, 

unităţi 

 

 
TOTAL  4 513,22 

 
01 Servicii de stat cu destinaţie generală 190,50 

 
0111 Autorităţi legislative şi executive 158,50 

 
  Primăria municipiului Bălţi Org2/ 10549 158,50 

 
0112 Servicii bugetar fiscale 32,00 

 
  Direcţia Generală Financiar-Economică Org2/ 14250 32,00 

 
02 Apărare Naţională 7,50 

 
0259 Alte servicii în domeniul apărării   7,50 

 
  Centrul Militar Org2/ 11273 7,50 

 
05 

 

Protecţia mediului 16,00 

 
0569 

 Alte servicii în domeniul protecţiei 

mediului 
  16,00 

 
  

Centru de adăpost pentru animalele fără 

stăpîn 
Org2/15995 16,00 

 
07 Ocrotirea Sănătăţii 4,00 

 
0761 

Administrare în domeniul ocrotirii 

sănătăţii 
  4,00 

 
  Secţia sănătate Org2/ 10549 4,00 

 
08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 637,00 

 
0820 Servicii în domeniul culturii   245,50 

 
  Biblioteca municipală "E.Coşeriu" Org2/ 14140 48,00 

 
  Muzeul de Istorie şi Etnografie Org2/ 14141 12,00 

 
  Pinacoteca "Antioh Cantemir" Org2/ 14142 4,50 

 
  Palatul Municipal de Cultură Org2/ 14143 92,00 

 
  Centrul de Cultură şi Tineret Org2/ 14144 58,00 

 
  Casa de Cultură Flacăra Org2/ 14145 11,00 

 
  Casa de Cultură Molodova Org2/ 14146 9,00 

 
  Căminul de Cultură Veteranul Org2/ 14147 3,00 

 
  Căminul de Cultură Meşterul Popular Org2/ 14149 8,00 

 
0861 Alte servicii în domeniul culturii, cultelor şi odihnei 10,00 

 
  Aparatul Direcției Cultură Org2/ 14087 5,00 



 
  

Contabilitatea centralizată Direcției 

Cultură 
Org2/ 14089 5,00 

 
0812 Servicii de sport şi cultură fizică 360,50 

 
  

Școala sportivă specializată " B.Petuhov 

" 
Org2/ 04178 64,00 

 
  Școala sportivă specializată nr.2 Org2/ 04181 34,60 

 
  Școala sportivă  nr.1 Org2/ 04182 101,90 

 
  Şcoala sportivă specializată de fotbal  Org2/ 14174 55,00 

 
  

Şcoala sportivă specializată pentru copii 

şi juniori rezerve olimpice de probe pe 

apă 

Org2/ 14170 105,00 

 
0813 Servicii pentru tineret 21,00 

 
  

Centrul de resurse pentru adolescenți și 

tineret  "Moștenitorii " 
Org2/ 14275 7,00 

 
  Centrul municipal de tineret Org2/ 11621 14,00 

 
09 Învăţămînt 3 298,22 

 
0922 Învăţămînt liceal 1 300,33 

 
  

Instituția Publică Liceul Teoretic 

"M.Eminescu" 
Org2/ 15651 

181,10 

 
  

Instituția Publică Liceul Teoretic 

"N.Gogol" 
Org2/ 15650 

111,56 

 
  Liceul Teoretic "D.Cantemir" Org2/ 04156 95,47 

 
  Liceul Teoretic "B.P.Hașdeu" Org2/ 04157 104,71 

 
  Liceul Teoretic "L.Blaga" Org2/ 09863 115,70 

 
  Liceul Teoretic "M.Lomonosov" Org2/ 09867 90,06 

 
  Liceul Teoretic "M.Gorki" Org2/ 09870 74,82 

 
  Liceul Teoretic "G.Coșbuc" Org2/ 09872 124,88 

 
  Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare" Org2/ 09874 78,86 

 
  Liceul Teoretic "A.Pușkin" Org2/ 09877 106,65 

 
  Liceul Teoretic "V.Alecsandri" Org2/ 09880 143,36 

 
  Liceul Teoretic "V.Maiakovski" Org2/ 09873 73,16 

 
0921 Învăţămînt gimnazial 312,17 

 
  Gimnaziul nr.2 Org2/ 09864 28,88 

 
  Gimnaziul nr.3 Org2/ 09865 30,63 

 
  Gimnaziul nr.4 Org2/ 09866 5,53 

 
  Gimnaziul nr.6 Org2/ 09868 33,88 

 
  Gimnaziul nr.7 Org2/09869 25,63 

 
  Gimnaziul nr.9 Org2/ 09871 30,17 

 
  Gimnaziul nr.10 Org2/ 04151 29,58 

 
  Gimnaziul nr.14 Org2/ 09875 45,74 

 
  Gimnaziul nr.19 s. Elizaveta Org2/ 14274 28,65 

 
  Gimnaziul " A.I.Cuza" Org2/ 09878 53,48 



 
0912 Învăţămînt primar 70,26 

 
  Școala primară nr.16 s.Sadovoe Org2/ 14279 11,83 

 
  Școala primară nr.21 "S.Vangheli" Org2/ 09881 58,43 

 
0911 Educaţie timpurie 1 265,33 

 
  Grădinița-creșă nr.1 Org2/ 09882 57,05 

 
  Grădinița-creșă nr.2 Org2/ 09883 16,48 

 
  Grădinița-creșă nr.3 Org2/ 09884 48,40 

 
  Grădinița-creșă nr.4 Org2/ 09885 47,53 

 
  Creșa nr.5 Org2/ 09886 15,48 

 
  

Instituție de educație timpurie nr.6 

„Luceafărul” 
Org2/ 15903 

15,95 

 
  Grădinița-creșă nr.7 Org2/ 09888 27,70 

 
  Grădinița-creșă nr.10 Org2/ 09889 46,00 

 
  Grădinița-creșă nr.12 Org2/ 09891 38,95 

 
  Grădinița-creșă nr.13 Org2/ 09892 35,35 

 
  Grădinița-creșă nr.15 Org2/ 09893 20,30 

 
  Grădinița-creșă nr.16 Org2/ 09894 28,25 

 
  Grădinița-creșă nr.17 Org2/ 09895 23,88 

 
  Grădinița-creșă nr.18 Org2/ 09896 40,13 

 
  Grădinița-creșă nr.19 Org2/ 09897 54,40 

 
  Grădinița-creșă nr.20 Org2/ 09898 27,70 

 
  Grădinița-creșă nr.21 Org2/ 09899 27,30 

 
  Grădinița-creșă nr.23 Org2/ 09900 49,40 

 
  Grădinița-creșă nr.24 Org2/ 09901 27,20 

 
  Grădinița-creșă nr.27 Org2/ 09902 27,70 

 
  Grădinița-creșă nr.28 Org2/ 09903 48,33 

 
  Grădinița-creșă nr.30 Org2/ 09904 33,33 

 
  Grădinița-creșă nr.31 Org2/ 09905 51,88 

 
  Grădinița-creșă nr.33 Org2/ 09906 50,50 

 
  Grădinița-creșă nr.34 Org2/ 09907 26,70 

 
  Grădinița-creșă nr.35 Org2/ 09908 50,35 

 
  Grădinița-creșă nr.36 Org2/ 09909 36,85 

 
  Grădinița-creșă nr.37 Org2/ 09910 53,00 

 
  Grădinița-creșă nr.38 Org2/ 09911 47,33 

 
  Grădinița-creșă nr.43 Org2/ 09912 56,80 

 
  Grădinița-creșă nr.46 Org2/ 09913 26,70 

 
  Grădinița-creșă nr.48 Org2/ 09914 44,50 

 
  Grădinița-creșă nr.49 Org2/ 09915 29,48 

 
  Grădinița-creșă nr.29 Org2/ 10163 34,43 

 
0950 Învăţămînt nedefinit după nivel 228,88 

 
  Şcoala de muzică "G.Enescu" Org2/ 14137 62,27 

 
  Şcoala de Arte "C.Porumbescu" Org2/ 14138 65,86 



 
  Şcoala de Arte Plastice pentru copii Org2/ 14139 33,50 

 
  

Tabăra de odihnă și întremare a sănătății 

copiilor și adolescenților  "Olimpieț" 
Org2/ 14276 

13,50 

 
  Casa de Creație a Copiilor Org2/ 04158 53,75 

 
  Stația tinerilor turiști Org2/ 10296   

 
0960 Servicii afiliate învăţămîntului 97,25 

 
  

Contabilitatea centralizată a Direcției 

Învățămînt, Tineret și Sport 
Org2/ 10311 38,00 

 
  

Serviciul de deservire administrativă 

centralizată al  Direcției Învățămînt, 

Tineret și Sport 

Org2/ 09861 48,25 

 
  

Serviciul municipal de asistență 

psihopedagogică 
Org2/ 14273 11,00 

 
0989 Alte servicii în domeniul învăţămîntului 24,00 

 
  

Aparatul Direcției Învățămînt, Tineret și 

Sport 
Org2/ 03751 24,00 

 
10 Protecţie Socială 360,00 

 
1012 Protecţie în caz de incapacitate de muncă 260,00 

 
  

Centrul comunitar pentru persoane în 

etate ,,Respiraţia a doua” 
Org2/14194 16,00 

 
  Serviciul asistenţa personală Org2/14188 62,00 

 
  Serviciul social ,,Locuință protejată” Org2/03744 2,00 

 
  Serviciul protezare şi ortopedie Org2/14186 2,00 

 
  Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Org2/14673 36,00 

 
  Centrul medico-social de zi ,,Rebeca” Org2/15175 8,00 

 
  Serviciul de îngrijire socială la domiciliu Org2/04159 94,00 

 
  Centrul social ,,Viața cu speranță” Org2/15192 13,00 

 
  Serviciul de asistenţă socială comunitară Org2/14185 27,00 

 
1040 Protecţia familiei şi a copiilor 46,00 

 
  Casa de copii de tip familial Org2/14184 2,00 

 
  

Centrul ergosocial pentru persoane cu 

probleme de sănătate mintală ,,Socium” 
Org2/14196 14,00 

 
  

Centrul de plasament temporar al copiilor 

în situație de risc ,,Drumul spre casă” 
Org2/14202 22,00 

 
  

Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă 
Org2/14187 2,00 

 
  Serviciul protecția copilului și familiei  Org2/15705 6,00 

 
1070 Protecţie împotriva excluziunii sociale 30,50 

 
  Centrul de criză familială ,,Sotis” Org2/14199 13,50 

 
  

Centrul de găzduire și adaptare socială a 

persoanelor fără adăpost ,,Reîntoarcere” 
Org2/14198 17,00 

 
1091 Administrare în domeniul protecţiei sociale 22,50 

 
  

Aparatul Direcției Generală Asistență 

Socială și Protecția Familiei 
Org2/03744 22,50 

 
1099 Alte servicii de protecţie socială 1,00 

 
  Serviciul de mediator comunitar Org2/14189 1,00 



Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

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) 
 
 

 
01 Serviciile de stat cu destinaţie generală 

 

  

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată în 

domeniul gospodăriei 

comunale.                   

(cod ECO 142310) 

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 
  

 

  

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată a 

institutiilor bugetare 

din activitatea sportiva 

şi întremare a sănătăţii.    

(cod ECO 142310) 

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 

 

Încasări din activitatea 

culturală: manifestaţii 

artistice, instruirii 

individuale, serate ect. 

(cod ECO142310) 

Instruirea 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 

 
Plata pentru locaţiunea 

bunurilor patrimoniului 

public                      

(Cod ECO 142320) 

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   

 

  

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

pentru instruirea 

copiilor în cadrul 

școlilor muzicale şi de 

arte plastice, finanțate 

din buget.                             

(cod ECO 142310) 

 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: 

 

 

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. 

 

 

 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: 

 
-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 6 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

 

VENITURILE  COLECTATE  ALE  INSTITUŢIILOR BUGETARE,  FINANŢATE  

DIN  BUGETUL  MUNICIPAL  BĂLŢI,  PENTRU  ANUL  2022 

 
Cod 

(F1F3) 

Cod        

(Eco 6) 
Denumirea  

Suma           

(mii lei) 

  

 

TOTAL  VENITURI  COLECTATE 18 470,0 

 

01   Servicii de stat cu destinaţie generală 1 491,2 

 

0111   Autorităţi legislative şi executive 1 491,2 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 756,4 

 

  

   inclusiv:                                                                 

Veniturile arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi 

valorificarea documentelor, microfilmarea şi 

executarea copiilor documentelor, elaborarea 

materialelor instructive şi metodice privind ţinerea 

lucrărilor de secretariat şi organizarea activitaţii 

arhivelor departamentale. 

30,0 

 

Veniturile de la prestarea serviciilor în domeniul 

arhitecturii şi urbanismului, gospodăriei municipale 
506,4 

 

Alte venituri de la serviciile cu plată 220,0 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
484,8 

 

  

inclusiv:                                                                                 

Veniturile de la locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public    

484,8 

 

  144114 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne pentru instituţiile bugetare 
250,0 

 

  

inclusiv:                                                                                                                                               

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare 

250,0 

 
06   

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 

comunale 
50,0 

 
  144114 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne pentru instituţiile bugetare 
50,0 

 
  

inclusiv:                                                                                                                                               

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare 

50,0 

 
08   Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 3 256,1 

 
0812   Servicii  de sport  şi cultură fizică 2 080,5 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2 020,0 



 
  

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                            

(probe pe apă) 
2 000,0 

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  (ŞSS de 

Fotbal) 
20,0 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
60,5 

 

  
Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (Şcoala Sportivă nr.1) 
60,5 

 

0820   Servicii în domeniul culturii 1 175,6 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1 095,2 

 

  

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (cercuri cu 

plată) 
1 060,2 

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (program 

artistic) 
15,0 

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                         

(bilete) 
20,0 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
80,4 

 

  

Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (Biblioteci) 
9,0 

 

Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (Muzee şi expoziţii) 
10,0 

 

Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (Palate şi case de cultură, cluburi şi alte 

instituţii similare) 

61,4 

 

09   Învăţămînt 12 892,7 

 

0911   Educaţie timpurie 8 884,2 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 8 610,7 

 

  
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ) 
8 610,7 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
273,5 

 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate 

publică (în instituţiile preşcolare) 
273,5 

 

0912   Învăţămînt primar 14,2 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
14,2 

 

  
Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (în instituţiile primare) 
14,2 



 

0921   Învăţămînt gimnazial 784,6 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
784,6 

 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate 

publică (gimnazii) 
784,6 

 

0922   Învăţămînt liceal 249,8 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
249,8 

 

  
Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (licee) 
249,8 

 

0950   Învăţămînt nedefinit după nivel 2 959,9 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2 958,2 

 

  
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(plata părintească în instituţiile extraşcolare ) 
2 958,2 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
1,7 

 

  
Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (în instituţiile extraşcolare ) 
1,7 

 

10   Protecţie Socială 780,0 

 

1070   Protecţie împotriva excluziunii sociale 780,0 

 

  142245 
Taxa de la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar 
780,0 

 

  
Veniturile de la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar 
780,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 7 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

VOLUMUL ALOCAŢIILOR PE ANUL 2022, PENTRU FIECARE INSTITUŢIE DE 

ÎNVĂŢĂMÎNT PRIMAR ŞI SECUNDAR GENERAL,  CALCULAT PENTRU 

FORMULĂ 

  
 mii lei 

Nr.d/o Denumirea instituţiei 

Bugetul calculat pe bază 

de formulă 

Total 

inclusiv: 

Mijloace 

nedistribuite 

1 
Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din 

mun.Bălţi 
26 792,1   

2 Instituţia Publică Liceul Teoretic „N.Gogol” din mun.Bălţi 13 972,7   

3 Liceul teoretic „B.Hașdeu” 13 163,2   

4 Liceul teoretic „V.Alecsandri” 18 736,8   

5 Liceul teoretic  „G.Coşbuc” 18 630,7   

6 Liceul teoretic  „D.Cantemir” 12 552,8   

7 Liceul teoretic „A. Puskin” 12 088,3   

8 Liceul teoretic „M. Gorkii” 8 014,2   

9 Liceu teoretic „Ştefan cel Mare” 8 027,5   

10 Liceu teoretic  „L.Blaga” 16 998,4   

11 Liceu lteoretic „M.Lomonosov” 9 872,1   

12 Liceul teoretic „V. Maiakovski” 8 664,5   

13 Gimnaziul „Al. I.Cuza” 6 196,2   

14 Gimnaziul nr.2 2 480,4   

15 Gimnaziul  nr.3 2 546,8   

16 Gimnaziul  nr.4 317,0   

17 Gimnaziul  nr.6 3 289,9   

18 Gimnaziul nr.7 2 321,2   

19 Gimnaziul nr.9 2 745,8   

20 Gimnaziul nr.10 2 414,1   

21 Gimnaziul nr.14 4 351,6   

22 Gimnaziul  nr.19 2 905,1   

23 Şcoala primară nr.21 9 367,8   

24 Şcoala primară nr.16 s.Sadovoe 645,1   

25 
Mijloacele nedistribuite a componentei municipale până la  

3% 
6 146,0 6 146,0 

26 Mijloacele nedistribuite a educației incluzive 2% 4 379,8 4 379,8 

  Total 217 620,1 10 525,8 



Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

СOTELE IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE, 

 PENTRU ANUL 2022 
Nr. 

d/o 
Denumirea 

impozitelor  
Subiectul impunerii 

Baza impozabilă a 

obiectului impunerii 
Cota anuală 

1 Impozitul funciar Subiecţi ai impunerii sunt 

persoanele juridice şi 

persoanele fizice 

rezidenţi şi nerezidenţi ai 

Republicii Moldova: 

a) proprietarii bunurilor 

imobiliare de pe teritoriul 

Republicii Moldova; 

b) arendaşii care 

arendează un bun 

imobiliar agricol 

proprietate privată, dacă 

contractul de arendă nu 

prevede altfel; 

c) deţinătorii drepturilor 

patrimoniale (drepturilor 

de posesie, de gestiune 

şi/sau de folosinţă) 

asupra bunurilor 

imobiliare proprietate 

publică de pe teritoriul 

Republicii Moldova; 

d) arendaşii sau locatarii 

bunurilor imobiliare ale 

autorităţilor publice şi ale 

instituţiilor finanţate de 

la bugetele de toate 

nivelurile; 

e) locatarii bunurilor 

imobiliare – în cazul 

contractului de leasing 

financiar; 

f) arendaşii sau locatarii 

bunurilor imobiliare 

proprietate privată a 

nerezidenţilor Republicii 

Moldova, dacă contractul 

de arendă/locaţiune nu 

prevede altfel. 

Terenurile cu destinaţie 

agricolă: 
 

a) toate terenurile, altele 

decât cele destinate 

fîneţelor şi păşunilor: 

  

- care au indici cadastrali  
1,5 lei pentru 1 

grad-hectar 

- care nu au indici 

cadastrali  

110 lei pentru 1 

hectar 

b) terenurile destinate 

fîneţelor şi păşunilor: 
  

-  care au indici cadastrali  
0,75 lei pentru 1 

grad-hectar 

- care nu au indici 

cadastrali  

55 lei pentru 1 

hectar 

c) terenurile ocupate de 

obiecte acvatice (iazuri, 

lacuri etc.) 

115 lei pentru 1 

hectar de suprafaţă 

acvatică 

Terenurile din intravilan:  

a) terenurile atribuite de 

către autoritatea 

administraţiei publice 

locale ca loturi de pe 

lângă domiciliu şi 

distribuite în extravilan 

din cauza insuficienţei de 

terenuri în intravilan, 

neevaluate de către 

organul cadastral 

teritorial conform valorii 

estimate 

10 lei pentru 100 

m.p. 

b) terenurile destinate 

întreprinderilor agricole, 

alte terenuri neevaluate 

de către organul cadastral 

teritorial conform valorii 

estimate  

30 lei pentru 100 

m.p. 

Terenurile din extravilan:  

a) terenurile din 

extravilan pe care sunt 

amplasate clădiri şi 

construcţii, carierele şi 

pămînturile distruse în 

urma activităţii de 

producţie, neevaluate de 

către organul cadastral 

teritorial conform valorii 

350 lei pentru 1 

hectar  



estimate  

b) terenurile din 

extravilan, altele decât 

cele specificate la 

punctul anterior, 

neevaluate de către 

organul cadastral 

teritorial conform valorii 

estimate 

 

 

70 lei pentru 1 

hectar  

2 Impozitul pe 

bunurile 

imobiliare, inclusiv: 

   

1) pentru clădirile şi 

construcţiile cu 

destinaţie agricolă, 

precum şi pe alte 

bunuri imobiliare, 

neevaluate de către 

organele cadastrale 

teritoriale conform 

valorii estimate  

Subiecţi ai impunerii sunt 

persoanele juridice şi 

persoanele fizice 

rezidenţi şi nerezidenţi ai 

Republicii Moldova:  

a) proprietarii bunurilor 

imobiliare de pe teritoriul 

Republicii Moldova;  

b) arendaşii care 

arendează un bun 

imobiliar agricol 

proprietate privată, dacă 

contractul de arendă nu 

prevede altfel; 

c) deţinătorii drepturilor 

patrimoniale (drepturilor 

de posesie, de gestiune 

şi/sau de folosinţă) 

asupra bunurilor 

imobiliare proprietate 

publică de pe teritoriul 

Republicii Moldova; 

d) arendaşii sau locatarii 

bunurilor imobiliare ale 

autorităţilor publice şi ale 

instituţiilor finanţate de 

la bugetele de toate 

nivelurile; 

e) locatarii bunurilor 

imobiliare – în cazul 

contractului de leasing 

financiar; 

f) arendaşii sau locatarii 

bunurilor imobiliare 

proprietate privată a 

nerezidenţilor Republicii 

Moldova, dacă contractul 

de arendă/locaţiune nu 

prevede altfel. 

valoarea contabilă a 

bunurilor imobiliare pe 

perioada fiscală pentru 

persoanele juridice şi 

fizice care desfăşoară 

activitate de 

întreprinzător  

0,1% 

costul  bunurilor 

imobiliare pentru 

persoanele fizice, altele 

decât cele specificate la 

punctul anterior 

0,1 % 

2) pentru bunurile 

imobiliare cu altă 

destinaţie decât cea 

locativă sau agricolă, 

inclusiv exceptînd 

garajele și terenurile 

pe care acestea sunt 

amplasate și loturile 

întovărășirilor 

pomicole cu sau fără 

construcţii amplasate 

pe ele, neevaluate de 

către organele 

cadastrale teritoriale 

conform valorii 

estimate  

- din valoarea contabilă a 

bunurilor imobiliare pe 

perioadă fiscală – pentru 

persoanele juridice și 

fizice care desfășoară 

activitate de 

întreprinzător; 

- din costul bunurilor 

imobiliare – pentru 

persoanele fizice altele 

decât cele specificate la 

prima liniuţă 

0,3 % 

3) pentru bunurile 

imobiliare cu 

destinaţie locativă 

(apartamente şi case 

de locuit individuale, 

terenuri aferente 

acestor bunuri), 

pentru garajele şi 

terenurile pe care 

acestea sunt 

amplasate, loturile 

întovărăşirilor 

pomicole cu sau fără 

construcţii amplasate 

pe ele  

valoarea estimată a 

bunurilor imobiliare 
0,2% 

4) pentru terenurile valoarea estimată a 0,1% 



agricole cu 

construcţiile 

amplasate pe ele 

bunurilor imobiliare 

5) pentru bunurile 

imobiliare cu altă 

destinaţie decât cea 

locativă sau agricolă, 

inclusiv exceptînd 

garajele şi terenurile 

pe care acestea sunt 

amplasate şi loturile 

întovărăşirilor 

pomicole cu sau fără 

construcţii amplasate 

pe ele  

valoarea estimată a 

bunurilor imobiliare 
0,3 % 

 Notă: Înlesnirile la plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt prevăzute în conformitate cu art.283 

și art.284 al Codului Fiscal.   

 

 Limita valorii bunurilor imobiliare scutite de impozitul pe bunurile imobiliare se stabilește în 

mărime de 156 000,0 lei. 
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Anexa nr. 9  

                      la decizia Consiliului mun. Bălți 

                                                                                                         nr.         din                      2021  

 

СOTELE TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022 
 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

taxelor locale 
Subiectul impunerii 

Obiectului impunerii 

și baza impozabilă  
Cota anuală 

Înlesnirile 

conform art.295 

și  art. 296 din 

Codul Fiscal  
1 Taxă pentru 

amenajarea 

teritoriului 

Persoanele juridice 

sau fizice înregistrate 

în calitate de 

întreprinzător şi 

persoanele ce 

desfăşoară activitate 

profesională în 

sectorul justiţiei, care 

dispun de bază 

impozabilă. 

Numărul mediu 

scriptic trimestrial al 

salariaţilor şi, 

suplimentar:  

– în cazul 

întreprinderilor 

individuale şi 

gospodăriilor 

ţărăneşti (de fermier) 

– fondatorul 

întreprinderii 

individuale, 

fondatorul şi 

membrii 

gospodăriilor 

ţărăneşti (de 

fermier); 

– în cazul 

persoanelor care 

desfăşoară activitate 

profesională în 

sectorul justiţiei; 

 – numărul de 

persoane abilitate 

prin lege pentru 

desfăşurarea 

activităţii 

profesionale în 

sectorul justiţiei 

100 lei anual pentru 

fiecare salariat şi/sau 

fondator al întreprinderii 

individuale, al 

gospodăriei ţărăneşti (de 

fermier), de asemenea 

membrii acesteia şi/sau 

pentru fiecare persoană 

ce desfăşoară activitate 

profesională în sectorul 

justiţiei 

-fondatorii 

gospodăriilor 

ţărăneşti (de 

fermier) care au 

atins vîrsta de 

pensionare; 

-persoanele fizice 

care desfăşoară 

activităţi 

independente în 

cadrul pieţelor 

create în condiţiile 

art.12 din Legea 

nr.231/2010 cu 

privire la comerţul 

interior. 

2 Taxă de plasare 

(amplasare) a 

publicităţii 

(reclamei) 

Persoanele juridice 

sau persoanele fizice 

înregistrate în calitate 

de întreprinzător care 

plasează şi/sau 

difuzează informaţii 

publicitare (cu 

excepţia publicităţii 

exterioare) prin 

intermediul 

mijloacelor 

cinematografice, 

reţelelor telefonice, 

telegrafice, telex, 

mijloacelor de 

transport, altor 

mijloace (cu excepţia 

TV, internetului, 

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 

   5 % 

producătorii şi 

difuzorii de 

publicitate socială 

şi de publicitate 

plasată pe 

trimiterile poştale. 
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radioului, presei 

periodice, 

tipăriturilor) 

excepţia amplasării 

publicităţii exterioare 

 

3 Taxă de 

aplicare a 

simbolicii locale 

Persoanele juridice 

sau fizice, 

înregistrate în calitate 

de întreprinzător, 

care aplică simbolica 

locală pe produsele 

fabricate 

Venitul din vînzări 

ale produselor 

fabricate cărora li se 

aplică simbolica 

locală 

   0,1% 

 

4 Taxă pentru 

unităţile 

comerciale 

şi/sau de 

prestări servicii 

Persoanele fizice 

care desfăşoară 

activitate de 

întreprinzător şi 

persoanele juridice, 

care dispun de 

obiecte ale impunerii 

Suprafaţa ocupată de 

unităţile de comerţ 

şi/sau de prestări 

servicii care, 

conform 

Clasificatorului 

Activităţilor din 

Economia Moldovei, 

corespund 

activităţilor expuse în 

anexa nr.1 la Legea 

nr.231 din 

23.09.2010 cu privire 

la comerţul interior 

Conform tabelului -persoanele care 

practică activităţi 

de pompe funebre 

şi acordă servicii 

similare, inclusiv 

care confecţionează 

sicrie, coroane, 

flori false, 

ghirlande; 

-persoanele fizice 

care desfăşoară 

activităţi 

independente în 

cadrul pieţelor 

create în condiţiile 

art.12 din Legea 

nr.231/2010 cu 

privire la comerţul 

interior. 

5 Taxă de piaţă Persoanele juridice 

sau fizice înregistrate 

în calitate de 

întreprinzător-

administrator al 

pieţei 

Suprafaţa terenului 

pieței şi a clădirilor, 

construcțiilor a căror 

strămutare este 

imposibilă fără 

cauzarea de 

prejudicii destinației 

lor  

Anual pentru fiecare m²:  

 70 lei - piaţa de haine  

 30 lei - piaţa mixtă şi  

agricolă, piaţa 

alimentară, piaţa de 

haine "Second-hand"  

 

 

6 Taxă pentru 

cazare 

Persoanele juridice 

sau fizice, 

înregistrate în calitate 

de întreprinzător, 

care prestează 

servicii de cazare 

Venitul din vînzări 

ale serviciilor de 

cazare prestate de 

structurile cu funcţii 

de cazare 

  2,0% 

 

7 Taxă pentru 

prestarea 

serviciilor de 

transport auto 

de călători pe 

teritoriul 

municipiilor, 

oraşelor şi 

satelor 

(comunelor) 

Persoanele juridice 

sau fizice, 

înregistrate în calitate 

de întreprinzător, 

care prestează 

servicii de transport 

auto de călători pe 

teritoriul 

municipiilor, oraşelor 

şi satelor 

(comunelor) 

Numărul de unităţi 

de transport, în 

funcţie de numărul 

de locuri 

Lunar pentru fiecare 

unitate de transport, în 

funcţie de numărul de 

locuri:  

 250 lei pentru fiecare 

unitate de transport, în 

funcţie de numărul de 

locuri pînă la 8 locuri 

inclusiv; 

 1 200 lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie de 

numărul de locuri de la 

9 pînă la 16 locuri 

inclusiv; 
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Notă: În conformitate cu art. 295 din Codul fiscal, se scutesc de plata tuturor taxelor locale: 

– autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;  

– misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele  

organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în 

conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

          – Banca Naţională a Moldovei; 

– proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei,conform  

legislaţiei. 

 

 

 

 

 

 1 700  lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie de 

numărul de locuri de la 

17 pînă la 24 locuri 

inclusiv;  

 2 100 lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie de 

numărul de locuri de la 

25 pînă la 35 locuri 

inclusiv; 

 2 300 lei pentru 

fiecare unitate de 

transport, în funcţie de 

numărul de locuri mai 

mult 35 locuri 
8 Taxă pentru 

parcare 
Persoanele juridice 

sau fizice, 

înregistrate în 

calitate de 

întreprinzător, care 

prestează servicii 

de parcare 

Suprafaţa parcării 
10 lei anual pentru 

fiecare metru pătrat 

 

9 Taxă pentru 

dispozitivele 

publicitare 

Persoanele fizice 

înregistrate în calitate 

de întreprinzător şi 

persoanele juridice, 

care deţin în 

posesie/folosinţă sau 

sînt proprietari ai 

dispozitivelor 

publicitare 

Suprafaţa feţei 

(feţelor) 

dispozitivului 

publicitar pe care se 

amplasează 

publicitatea 

exterioară. 

 la amlasarea 

dispozitivului  în I 

zonă – 700,00 lei anual 

pentru fiecare metru 

pătrat; 

  la amlasarea 

dispozitivului  în zonă  

II – 500,00 lei anual 

pentru fiecare metru 

pătrat; 

  la amlasarea  

dispozitivului în zonă 

III  – 400,00 lei anual 

pentru fiecare metru 

pătrat 
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                                                                             Tabelul la anexa nr. 9  

       la decizia Consiliului mun. Bălți 

                                                                                                       nr._____ din_________2021 

 

COTELE TAXEI PENTRU UNITĂŢILE COMERCIALE ŞI/SAU DE PRESTĂRI 

SERVICII PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BĂLŢI  

Unităţile comerciale  şi/sau de prestări servicii, care corespund activităţilor expuse în 

anexa nr.1 la Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior 

Cota 

taxei 

anuale, lei  

 

S
ec

ţi
u

n
ea

 

D
iv

iz
iu

n
ea

 

G
ru

p
a
 

C
la

sa
 

Denumirea activitatii 

 

G    COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; 

ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A AUTOVEHICULELOR ŞI A 

MOTOCICLETELOR 

 

 45 

 

  Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor 

 

  45.1  Comerţul cu autovehicule  

   45.11 Comerţul cu  autoturisme şi cu autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 90000 

   45.19 Comerţul cu alte autovehicule 90000 

  45.2  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor  

   45.20 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor cu suprafaţa  

    pînă la 60 m2 3000 

    mai mare de 60 m2 pînă la 100 m2 5000 

    mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 7000** 

    mai mare de 200 m2 pînă la 400 m2 12000** 

    mai mare de 400 m2 20000** 

   45.3  Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule  

   45.31 Comerţul cu ridicata de piese şi de accesorii pentru autovehicule cu 

suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2400 

    mai mare de 25  m2şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

      mai mare de 100 m2 şi pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2 şi pînă la 2000 m 2 60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   45.32 Comerţul cu amănuntul de piese şi de accesorii pentru autovehicule  

cu suprafaţa  
 

    pînă la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1620 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 2400 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 7500 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 13500 

    mai mare de 300 m2  şi pînă la 500 m 2 15000 

    mai mare de 500 m2  şi pînă la 1000 m 2 18000 

            mai mare de 1000 m2  şi pînă la 2000 m 2 65000 

         mai mare de 2000 m 2 100500 
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45.4 

 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea 

şi repararea motocicletelor 
 

   45.40 Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi 

repararea motocicletelor cu suprafaţa  
 

    pînă la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1620 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 2400 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 7500 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 13500 

    mai mare de 300 m2  pînă la 500 m 2 15000 

    mai mare de 500 m2  pînă la 1000 m 2 18000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 65000 

         mai mare de 2000 m 2 100500 

 46   Comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 
 

  46.1  Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata  

   46.11 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, 

materii prime textile şi cu semifabricate 
10000 

   46.12 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi 

produse chimice pentru industrie 
10000 

   46.13 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi cu materiale de 

construcţii 
10000 

   46.14 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi 

avioane 
10000 

   46.15 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 10000 

   46.16 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi 

articole din piele 
10000 

   46.17 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, inclusiv cu băuturi şi 

tutun 
10000 

   46.18 Intermedieri în comerţul specializat în vînzarea produselor cu caracter 

specific n.c.a. 
10000 

   46.19 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 10000 

  46.2  Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor 

vii 
 

   46.21 Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi al tutunului 

neprelucrat  cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

     mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.22 Comerţul cu ridicata al florilor şi al plantelor cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

     mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 
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   46.23 Comerţul cu ridicata al animalelor vii cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

     mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.24 Comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

     mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

  46.3  Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al 

tutunului 
 

   46.31 Comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50  m2  şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.32 Comerţul cu ridicata al cărnii şi al produselor din carne cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50  m2  şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

    mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.33 Comerţul cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi al 

grăsimilor comestibile cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50  m2  şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.34 Comerţul cu ridicata al băuturilor  cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 3150 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 6250 

    mai mare de 50  m2  şi pînă la 100 m2 12500 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 15600 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 18850 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 
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         mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.35 Comerţul cu ridicata al produselor din tutun cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2900 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 5800 

    mai mare de 50  m2  şi pînă la 100 m2 11550 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 14400 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 17300 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.36 Comerţul cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi al produselor 

zaharoase cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50  m2  şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.37 Comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50  m2  şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.38 Comerţul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, 

crustacee şi moluşte cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.39 Comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi 

tutun cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 3600 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 7200 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 14400 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 18000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 21600 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

  46.4  Comerţul cu ridicata al bunurilor de consum  

   46.41 Comerţul cu ridicata al produselor textile cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 
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            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.42 Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.43 Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al 

aparatelor de radio şi al televizoarelor cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   46.44 Comerţul cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi al 

produselor de întreţinere cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.45 Comerţul cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie  cu 

suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.46 Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice 30000 

   46.47 Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de 

iluminat cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.48 Comerţul cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 
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            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.49 Comerţul cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

  46.6  Comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri  

   46.61 Comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi al 

furniturilor 
90000 

   46.62 Comerţul cu ridicata al maşinilor-unelte cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   46.63 Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi pentru 

construcţii  cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   46.64 Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al 

maşinilor de cusut şi de tricotat  cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   46.65 Comerţul cu ridicata al mobilei de birou cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.66 Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou cu 

suprafaţa  
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    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   46.69 Comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2400 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4800 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 9600 

            mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 12000 

            mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

  46.7  Comerţul cu ridicata specializat al altor produse  

   46.71 Comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al 

produselor derivate 
200000 

   46.72 Comerţul cu ridicata al metalelor şi al minereurilor metalice cu 

suprafaţa  
 

    pînă la 100 m2 12000 

     mai mare de 100 m2 şi pînă la 250 m2 15000 

            mai mare de 250 m2  pînă la 1000 m 2 18000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2   75000 

         mai mare de 2000 m 2 112500 

   46.73 Comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de 

construcţie şi echipamentelor sanitare cu suprafaţa  
 

    pînă la 100 m2 9600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 250 m2 12000 

    mai mare de 250 m2  pînă la 1000 m 2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2    90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   46.74 Comerţul cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie 

pentru instalaţii sanitare şi de încălzire cu suprafaţa  
 

    pînă la 100 m2 8000 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 250 m2 10000 

    mai mare de 250 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2    50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.75 Comerţul cu ridicata al produselor chimice cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare de 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

     mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

           mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.76 Comerţul cu ridicata al altor produse intermediare cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 
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     mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

           mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   46.77 Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

     mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

           mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

  46.9  Comerţul cu ridicata nespecializat  

   46.90 Comerţul cu ridicata nespecializat cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

     mai mare 25 m2 şi pînă la 50 m2 4000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 8000 

     mai mare de 100 m2 pînă la 300 m 2 10000 

           mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

 47   Comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor 
 

  47.1  Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate  

    

47.11 

Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 1000 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 2000 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 2900 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 9000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 16200 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 21600 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   47.19 Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare 

predominantă de produse nealimentare cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

  47.2  Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al 

produselor din tutun, în magazine specializate 
 

   47.21 Comerţul cu amănuntul al fructelor şi al legumelor proaspete în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 
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    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.22 Comerţul cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.23 Comerţul cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi al moluştelor în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.24 Comerţul cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi al 

produselor zaharoase în magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.25 Comerţul cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate cu 

suprafața  
 

    pînă la 30 m2 715 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1404 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 2080 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 6500 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 11700 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 15600 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  65000 

         mai mare de 2000 m 2 97500 

   47.26 Comerţul cu amănuntul al produselor din tutun în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1296 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1920 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 6000 
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    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 10800 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   47.29 Comerţul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

  47.3  Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în 

magazine specializate 
 

   47.30 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în 

magazine specializate 
150000 

  47.4  Comerţul cu amănuntul al echipamentului informatic şi de 

telecomunicaţii în magazine specializate 
   

   47.41 Comerţul cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi 

software-lui în magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1296 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1920 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 6000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 10800 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   47.42 Comerţul cu amănuntul al echipamentului pentru  telecomunicaţii în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1296 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1920 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 6000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 10800 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   47.43 Comerţul cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1296 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1920 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 6000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 10800 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

  47.5  Comerţul cu amănuntul al altor produse casnice în magazine  
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specializate 

   47.51 Comerţul cu amănuntul al textilelor în magazine specializate 

suprafața  
 

    pînă la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1620 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 2400 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 7500 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 13500 

    mai mare de 300 m2  pînă la 500 m 2 15000 

    mai mare de 500 m2  pînă la 1000 m 2 18000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 65000 

         mai mare de 2000 m 2 100500 

   47.52 Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din 

sticlă şi al celor pentru vopsit în magazine specializate suprafața  
 

    pînă la 30 m2 1000 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 2000 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 2900 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 9000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 16200 

    mai mare de 300 m2  pînă la 500 m 2 18000 

    mai mare de 500 m2  pînă la 1000 m 2 21600 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 90000 

         mai mare de 2000 m 2 130000 

   47.53 Comerţul cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor 

acoperitoare de podea în magazine specializate сu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1620 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 2400 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 7500 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 13500 

    mai mare de 300 m2  pînă la 500 m 2 15000 

    mai mare de 500 m2  pînă la 1000 m 2 18000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 65000 

         mai mare de 2000 m 2 100500 

   47.54 Comerţul cu amănuntul al articolelor şi al aparatelor electrocasnice în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1620 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 2400 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 7500 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 13500 

    mai mare de 300 m2  pînă la 500 m 2 15000 

    mai mare de 500 m2  pînă la 1000 m 2 18000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 65000 

         mai mare de 2000 m 2 100500 

   47.59 Comerţul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al 

articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 825 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1620 

    mai mare de 50 m2 şi pînă la 100 m2 2400 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 7500 
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    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 13500 

    mai mare de 300 m2  pînă la 500 m 2 15000 

    mai mare de 500 m2  pînă la 1000 m 2 18000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2 65000 

         mai mare de 2000 m 2 100500 

  47.6  Comerţul cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative în 

magazine specializate 
 

   47.61 Comerţul cu amănuntul al cărţilor în magazine specializate cu 

suprafaţa  
 

    pînă la 50 m 2 540 

    mai mare de 50 m 2 1080 

   47.62 Comerţul cu amănuntul al ziarelor şi al articolelor de papetărie în 

magazine specializate cu suprafața pînă la 30 m 2 
550 

    mai mare de 30 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50 şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2  pînă la 1000 m 2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.63 Comerţul cu amănuntul al înregistrărilor muzicale şi video în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1296 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1920 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 6000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 10800 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   47.64 Comerţul cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.65 Comerţul cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine 

specializate  cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

  47.7  Comerţul cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate  
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   47.71 Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate cu 

suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.72 Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi al articolelor din piele în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.73 Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine 

specializate 
 

    pînă la 60 m2 16200*** 

    mai mare de 60 m2 şi pînă la 100 m2 18000*** 

    mai mare de 100 m2 24000*** 

   47.74 Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.75 Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie în 

magazine specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

    

47.76 

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

cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea în 

magazine specializate cu suprafața  

 

 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 
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    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.77 Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor în magazine 

specializate cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 660 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1296 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1920 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 6000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 10800 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 14400 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  60000 

         mai mare de 2000 m 2 90000 

   47.78 Comerţul cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate 

cu suprafața  
 

    pînă la 30 m2 550 

    mai mare de 30 m2 şi pînă la 50 m2 1080 

    mai mare de 50  m2şi pînă la 100 m2 1600 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2 5000 

    mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2 9000 

    mai mare de 300 m2 şi pînă la 1000 m2 12000 

            mai mare de 1000 m2  pînă la 2000 m 2  50000 

         mai mare de 2000 m 2 75000 

   47.79 Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute prin magazine 

cu suprafaţa  
 

    pînă la 50 m2 1080 

     mai mare de 50 m2 1440 

  47.8  Comerţul cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe  

   47.81 Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al 

produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

 

675 

   47.82 Comerţul cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei 

efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 
450 

   47.89 Comerţul cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor 

produse 
450 

  47.9  Comerţul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, 

standuri, chioşcuri şi pieţe 
 

   47.91 Comerţul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin 

Internet 
4000 

   47.99 Comerţul cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, 

chioşcurilor şi pieţelor 
 

    Pentru un loc de vînzare 15* 

    Pentru suprafaţa de un 1 m2 500 

I    ACTIVITĂŢI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ  

 55   Hoteluri şi alte facilităţi de cazare  

  55.1  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare  

   55.10 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare  

    2 Stele 3000 

    3 Stele 7000 

    4 Stele 12000 
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  55.2  Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată  

   55.20 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 10000 

  55.3  Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere  

   55.30 Parcuri pentru rulote, campinguri şi  tabere 10000 

  55.9  Alte servicii de cazare  

   55.90 Alte servicii de cazare 10000 

 56   Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie  

  56.1  Restaurante  

   56.10 Restaurante cu suprafața   

    pînă la 100 m2  16000 

    mai mare de 100 m2 şi pînă la 200 m2  24000 

      mai mare de 200 m2 şi pînă la 300 m2  40000 

     mai mare de 300 m2 şi pînă la 400 m2  44000 

     mai mare de 400 m2 şi pînă la 500 m2 48000 

    mai mare de 500 m2 şi pînă la 1000 m2  52000 

     mai mare de 1000 m2  56000 

  56.2  Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte 

servicii de alimentaţie 
 

   56.21 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 360 

   56.29 Alte activităţi de alimentaţie 360 

  56.3  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor  

   56.30 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor cu suprafaţa            

**** 
 

    pînă la 50 m2 2340 

                                                      mai mare de 50 m2  pînă la 100 m2 3120 

    mai mare de 100 m2  pînă la 200 m2          4160 

            mai mare de 200 m2 pînă la 300 m2  8100 

    mai mare de 300 m2 pînă la 500 m2 20000 

    mai mare de 500 m2 32000 

L    TRANZACŢII IMOBILIARE  

 68   Tranzacţii imobiliare  

  68.3  Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau de contract  

   68.31 Activităţi ale agenţiilor imobiliare 5000 

M    ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE  

 74   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice  

  74.2  Activităţi fotografice  

   74.20 Activităţi fotografice cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 1500 

    mai mare 25 m2 3000 

  74.3  Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)  

   74.30 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)  cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 2000 

    mai mare 25 m2 4000 

N    ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII DE SUPORT 
 

 77   Activităţi de închiriere  

  77.1  Activităţi de închiriere de autovehicule  

   77.11 Activităţi de închiriere de autoturisme şi de autovehicule rutiere 

uşoare cu suprafaţa  
 

    pînă la 200 m2 2000 

    mai mare de 200 m2 4000 
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   77.12 Activităţi de închiriere de autovehicule rutiere grele cu suprafaţa   

    pînă la 200 m2 2000 

    mai mare de 200 m2 4000 

  77.2  Activităţi de închiriere de bunuri personale şi gospodăreşti  

   77.21 Activităţi de închiriere de bunuri recreaţionale şi de echipament 

sportiv cu suprafaţa   
 

    pînă la 25 m2 1000 

               mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 1500 

              mai mare de 50 m2 2500 

   77.22 Închiriere de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)  cu suprafaţa    

    pînă la 25 m2 1000 

               mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 1500 

    mai mare de 50 m2 2500 

   77.29 Activităţi de închiriere de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 

cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 1000 

               mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 1500 

              mai mare de 50 m2 2500 

  77.3  Activităţi de închiriere de alte maşini,  echipamente şi de bunuri 

tangibile 
 

   77.31 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente agricole cu 

suprafaţa  
 

    pînă la 200 m2 2000 

    mai mare de 200 m2 4000 

   77.32 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente pentru construcţii 

cu suprafaţa  
 

    pînă la 200 m2 2000 

            mai mare de 200 m2 4000 

   77.33 Activităţi de închiriere de maşini şi de echipamente de birou (inclusiv 

calculatoare)  cu suprafaţa   
 

    pînă la 25 m2 500 

    mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1000 

   77.34 Activităţi de închiriere de echipamente de transport pe apă cu 

suprafaţa  
 

    pînă la 200 m2 2000 

            mai mare de 200 m2 4000 

   77.35 Activităţi de închiriere de echipamente de transport aerian  cu 

suprafaţa  
 

    pînă la 200 m2 2000 

            mai mare de 200 m2 4000 

   77.39 Activităţi de închiriere de alte maşini, echipamente şi de bunuri 

tangibile n.c.a. cu suprafaţa  
 

    pînă la 200 m2 2000 

            mai mare de 200 m2 4000 

 79   Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte 

servicii de rezervare şi de asistenţă turistică 
 

  79.1  Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor  

   79.11 Activităţi ale agenţiilor turistice 4000 

   79.12 Activităţi ale tur-operatorilor 4000 

  79.9   Alte servicii de rezervare şi de asistenţă turistică  
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   79.90 Alte servicii de rezervare şi de asistenţă turistică 4000 

 81   Activități şi de servicii pentru clădiri şi peisagistică  

  81.2  Activităţi de curăţenie  

   81.21 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor 2000 

   81.22 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de 

transport, maşinilor şi utilajelor 
2000 

   81.29 Alte activităţi de curăţenie n.c.a. 2000 

 82   Servicii administrative, servicii de suport şi alte activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor 
 

  82.1  Activităţi administrative şi servicii de suport  

   82.11 Activităţi combinate de secretariat 1000 

   82.19 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi 

specializate de secretariat  cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 500 

      mai mare 25 m2 1000 

R    ARTĂ, ACTIVITĂŢI DE RECREERE ŞI DE AGREMENT  

 92   Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri  

  92.0  Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri  

   92.00 Activităţi de jocuri de noroc şi de pariuri cu suprafaţa   

    pînă la 100 m2 200000 

    mai mare de 100 m2 500000 

 93   Activităţi sportive, recreative şi distractive  

  93.1  Activităţi sportive  

   93.11 Activităţi ale bazelor sportive cu suprafaţa   

    pînă la 100 m2 2000 

           mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 4500 

            mai mare de 200 m2 15000 

   93.12 Activităţi ale cluburilor sportive cu suprafaţa   

    pînă la 100 m2 2000 

          mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 4500 

    mai mare de 200 m2 15000 

   93.13 Activităţi ale centrelor de fitness cu suprafaţa   

    pînă la 100 m2 2000 

           mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 4500 

            mai mare de 200 m2 15000 

   93.19 Alte activităţi sportive cu suprafaţa   

    pînă la 100 m2 2000 

           mai mare de 100 m2 pînă la 200 m2 4500 

            mai mare de 200 m2 15000 

  93.2  Alte activităţi recreative şi distractive  

   93.21 Parcuri tematice (bâlciuri) şi parcuri de distracţii 5000 

   93.29  Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 5000 

S    ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII  

 95   Reparaţii de calculatoare, articole personale şi de uz gospodăresc  

  95.1  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii  

   95.11 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 1500 

    mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 2000 

              mai mare de 50 m2 4000 

   95.12 Repararea echipamentelor de comunicaţii cu suprafaţa   

    pînă la 25m2 1500 
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Notă: 

*   – cota taxei pe zi;  

** – în prezenţa secţiilor separate, terenuri de sedimentare a transportului se aplică  

         suplimentar coeficientul 1,5; 

***– pentru farmacii veterinare se aplică suplimentar coeficientul 0,1; 

 – pentru farmacii care, produc medicamente se aplică suplimentar coeficientul 0,5. 

**** -  pentru terasă de sezon (de vară)  amplasată pe terenuri municipale fără relații funciare 

(în funcție de suprafața ocupată), se aplică plata de 500 de lei pe 1 m2 pe perioada (01.05-30.09), 

folosind un coeficient teritorial de amplasare a unităţii în dependenţă de zona municipiului. 

 

    mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 2000 

              mai mare de 50 m2 4000 

  95.2  Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc  

   95.21 Repararea aparatelor electronice de uz casnic cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 500 

         mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1000 

   95.22 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor 

pentru casă şi grădină cu suprafaţa  
 

    pînă la 25 m2 500 

              mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 700 

    mai mare de 50 m2 1000 

   95.23 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 500 

      mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1000 

   95.24 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 500 

               mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1000 

   95.25 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 500 

               mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1000 

   95.29 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. cu suprafaţa   

    pînă la 25 m2 500 

               mai mare de 25 m2 pînă la 50 m2 700 

              mai mare de 50 m2 1000 

 96   Alte activităţi de servicii personale  

  96.0  Alte activităţi de servicii personale  

   96.01 Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din 

blană 
1500 

   96.02 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare cu suprafaţa   

    pînă la 50 m2 1500 

    mai mare de 50 m2 3000 

   96.03 Activităţi de pompe funebre şi similare gratis 

   96.04 Activităţi de întreţinere corporală cu suprafaţa   

    pînă la 100 m2 5400 

            mai mare de 100 m2 7200 

   96.09 Alte activităţi de servicii personale n.c.a.” 10000 
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Coeficientul teritorial de amplasare a unităţii în dependenţă de zona municipiului, constituie: 

1,5 – pentru I zonă; 

1,3 – pentru a II-a zonă; 

          1,0 – pentru a III-a zonă 

Cota taxei se stabileşte în dependenţă de genul de activitate desfășurat, locul amplasării şi 

suprafaţa totală a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii, conform tabelului de mai sus. 

În caz de deţinere a terasei, se stabileşte plata suplimentară din calculul 10 lei pentru 1m2 pe 

an (cu aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasare). 

La realizarea mărfurilor şi serviciilor în regimul “Non-Stop” mărimea taxei se măreşte cu 

1500 lei pe an.  
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Anexa nr. 10 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

 

 

PLATA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI  DE URBANISM ŞI A 

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE ÎN MUN.BĂLŢI, 

 PENTRU ANUL 2022 

 

Nr. d/o Denumirea  Mărimea plăţii  (lei) 

1 Certificatul de urbanism pentru proiectare 50,0 

2 Certificatul de urbanism informativ 50,0 

3 Autorizaţia de construire/desfiinţare 100,0 
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Anexa nr. 11 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

LISTA  

CATEGORIILOR DE CETĂŢENI, CĂROR SE ACORDĂ DREPTUL LA ÎNLESNIRILE 

PENTRU CĂLĂTORII ÎN TRANSPORTUL ELECTRIC AL MUN.BĂLŢI, PENTRU ANUL 

2022 

 
Nr. 

d/o 

Denumirea categoriilor de cetăţeni Baza legislativă 

1. 
Înlesniri de 100% 

1.1. 

Pensionarii de vîrstă, conform permiselor cu 

dreptul de călătorie grătuită în transportul 

electric municipal al mun.Bălți, eliberate de 

organelle administrației publice locale.  

Legea RM „Privind administraţia publică locală” 

nr.436–XVI din 28.12.2006 şi „Privind 

decentralizarea administrativă” nr.435-XVI din 

28.12.2006. 

1.2. 
Veteranii de război Legea RM „Cu privire la veterani” nr.190-XV din 

08.05.2003. 

1.3. 
Consilierii Consiliului municipal Bălţi Art. 23 alin. (2) din Legea RM „Privind statutul 

alesului local” nr.768-XIV din 02.02.2002. 

1.4. 

 

Cetăţeni de onoare al municipiului Bălţi 

Decizia Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind conferirea 

titlului „Cetăţean de onoare al municipiului Bălţi” 

nr.3/54 din 06.04.2021 

1.5. 

Carabinierii Inspectorotului General (70 

carabinieri) 

Art. 5, art. 36 alin. (7) din Legea cu privire la 

Inspectoratul General de Carabinieri nr. 219 din 

08.11.2018. 

2. 
Înlesniri de 60% 

2.1. 

Elevii din instituţiile de învăţămînt primar şi 

secundar general, profesional tehnic, 

studenții colegiilor și instituțiilor de 

învățămînt superior 

Legea RM „Privind administraţia publică locală” 

nr.436–XVI din 28.12.2006 şi „Privind 

decentralizarea administrativă” nr.435-XVI din 

28.12.2006. 
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Anexa nr. 12 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

 

SINTEZA PROIECTELOR DE INVESTIŢII CAPITALE ALE BUGETULUI MUNICIPAL 

BĂLŢI PENTRU ANUL 2022 

 
       

 

Denumirea 

Cod Suma, mii lei 

 
Org1 F1F3 P1P2 P3 Total 

inclusiv: 

din 

contul 

TDS de la 

bugete de 

alt nivel 

 
TOTAL 5 610,9 4 095,9 

 
gr.06 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 1 500,0 0,0 

 

Construcția rețelei de canalizare 

menajer-fecaloidăpe str. Școlinaia 
10549 0630 7503 00319 400,0 0,0 

 
Exinderea rețelilor de iluminat stradal  10549 0640 7505 00319 1 100,0 0,0 

 
gr.08  Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 15,0 0,0 

 

12422 Resistematizarea imobilului 

construcția anexei str. Hotin,37 

mun.Bălți 

14170 0812 8602 00319 15,0 0,0 

 
gr.09 Învățămînt 4 095,9 4 095,9 

 

Bloc de studii de pe str.A.Pușkin nr.69 

(L.T.„Lucian BLAGA”) 
09863 0922 8806 00319 2 469,8 2 469,8 

 

Bloc de studii liceale de pe str.Hotin 

nr.1 (L.T.„M,EMINESCU”) 
15651 0922 8806 00319 1 626,1 1 626,1 
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Anexa nr. 13 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.___din______________2021 

 

 

LISTA PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTERNE ALE BUGETULUI 

MUNICIPAL BĂLŢI, PENTRU ANUL 2022 

 

 
        

  

 
Denumirea 

Cod Resurse,    

total              

(mii lei) 

Cheltuieli, 

total            

(mii lei) 
 

Org1 F1F3 P1P2 P3 

 

Proiectul "Programul Operaţional Comun 

România – Republica Moldova pentru 

Programul de Cooperare Transfrontalieră 

al Instrumentului European de Vecinătate 

(ENI) pe anii 2014-2020" (DÎTS - SAP- 

Primăria) 

2008 0960 8813 70309 1 493,7 1 493,7 

 

Proiectul "Programul Operaţional Comun 

România – Republica Moldova pentru 

Programul de Cooperare Transfrontalieră 

al Instrumentului European de Vecinătate 

(ENI) pe anii 2014-2020" (LT 

M.Eminescu) 

15651 0922 8806 70309 548,0 548,0 

 

Total         2 041,7 2 041,7 
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