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ANEXA nr.3
La decizia Consiliului municipal Orhei
nr. 12.2 din 07.12.2018
Cote de majorare sau micșorare în dependență de caracteristici

1. Taxa pentru unitățile de comerț și prestări servicii plasate:
In centrul municipiului, în cadrul străzilor: Chișinăului, C. Stamati, V. Mahu, I. Creangă, M. Costin, V.
Lupu, M. Sadoveanu, Orheiul Vechi, C. Negruzzi, I Mai ,M.Eminescu, Scrisul Latin, Stefan cel Mare,
Piatra Neamt,
Renasterii Nationale, Solom Aleihem, Veronica Micle, Livezilor,
Fintinilor,M.Gorkii,Soimarul, C. Negruzzi pina la str.C. Stamate.65 ,87 , V. Lupu pina la str.C. Stamate
nr.141,154 str.V.Mahu de la nr.87,114.
taxa se majorează cu 40%.,
In centrele de cartiere:
Nordic – str. C. Negruzzi de la intersecția cu str. C. Stamati pînă la str. B. Glavan: str. B. Glavan de la
intersecția cu str. Negruzzi pînă la str. Iakir și str.Iakir.
C.Negruzzi de la nr. 66 si 89 (cu intersectia str.C. .Stamate) pina la nr. 117( cu intersectia str. B. Glavan).
B.Glavan de la nr. 5 (cu intersectia str.C. Negruzzi) pina la nr.11 (cu intersectia str. Iakir), V.Lupu de la
149,156, str, V. Mahu pînă la nr.87,114, str. Dorobanți
Lupoaica – str.Eliberării, S. Lazo pînă la str. B. P. Hajdeu, Stejarilor.
Bucuria – str. Unirii, Slobozia- Doamnei- str.31 August, str. Nistreană.
-- taxa se majorează cu 20%
2. Pentru comercializarea articolelor din tutun taxa se majorează cu 500%, pentru comercializarea
băuturilor alcoolice taxa se majorează cu 100%. În cazul în care se comercializează băuturi alcoolice și
articole din tutun, taxa se majorează cu 600 %
3. În cazul aprobării activității obiectului în regimul ,,non-stop” taxa se majorează cu 50 la sută.
4. Pentru unitățile de comerț de mărfuri farmaceutice și comerțul cu amănuntul efectuat prin standuri,
chioșcuti, pavilioane, unități mobile a produselor alimentare,textilelor,îmbrăcămintei și încălțămintei care
sînt plasate în cartierele Nordic, Bucuria, Lupoaica, Slobozia-Doamnei taxa se micșorează cu 50%
5. Pentru comerțul cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri, pavilioane și unități mobile care
comercializează articole din tutun și băuturi alcoolice taxa se majorează cu 50% și nu se aplică
prevederile pct.1 din prezenta anexă.
6. Pentru comerțul cu amănuntul efectuat prin standuri,chioșcuri pavilioane, unități mobile care
comercializează în exclusivitate pîine și produse de panificație taxa se micșorează cu 50%
7. Se micșorează taxa de piață cu 100% pentru suprafața terenului pe care este amplasat imobilul pentru
care se calculează și se achită taxa de piață.
8. Prin derogare de la pct. 32 din anexa nr. 2 la decizie, în cazul în care administratorii unităților
comerciale și de prestări servicii au încheat contract pentru arenda locului de comerț în piețele autorizate
și pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului, taxa se
stabilește potrivit pct.1-57 din anexa nr.2 la decizie în dependență de genul de activitate.
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