
Anexa nr.6
la Decizia Consiliului  sătesc

Coloniţa  nr.11/1  din _19 decembrie_2011
L I S T A

taxelor pentru unităţile comerciale şi/ sau de prestări servicii sociale

Nr.d/o Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări
servicii de deservire socială

Taxa   (lei/an)

1. Magazine, depozite, farmacii,pavilioane ,
hale,expoziţii cu vînzări cu suprafaţa
comercială:

-     pînă  la 50 m.p.
- de la 50,1 m.p. pînă la 100m.p.
- de la 100,1 m.p. pînă la 200 m.p.
- de la 200 m.p. pînă la 300 m.p.
- de la 300 m.p. pînă la 400 m.p.

1800
2000
2200
2400
3000

2. Secţii comerciale:
- pînă  la 5 m.p.
- de la 5,1 m.p. pînă la 10 m.p.
- de la 10,1 m.p. pînă la 20 m.p.
- de la 20,1 m.p. pînă la 50 m.p.

900
1080
1300
1800

3. Tarabe, servicii  Xerox
- WC- uri  mobile
- tarabe din pieţe , gherete , pentru  deţinătorii

de patente

630

600

4. Tonete , remorci,automobile şi alte unităţi de
comerţ ambulante

3000

5. Gherete care comercializează
- produse alimentare
- mărfuri industriale  şi uz casnic
- produse din alimentaţia publică
- pentru comercializarea florilor
- băuturi alcoolice şi/sau articole din tutun
- prestări servicii

1500
1800
2000
1800
3600
900

6. Restaurante
Cafenele pentru ceremonii

5400

7. Cafenele
- de la 20 pînă la 50 locuri
- mai mult de 51 de locuri

2700
3400

8. Bar  disco , video 3000
9. Cafenele de vară

- pînă la 20 de locuri
- de la 20 pînă la 50 locuri
- mai mult de 50 de locuri

1800
2400
2700

10. Bar-terase cu capacitatea
- pînă la 50 locuri
- mai mult de 51 locuri

 2400
3000

11. Aparate electronice 900

12. Săli de biliard,antrenament cu utilaj , sport 1200



13. Staţie de alimentare cu combustibil 5400
14. Frizerii 200/ locul de muncă

15. Salon cosmetic 300 /locul de muncă

16. Cabinet cosmetic 900

17. Centre de agrement şi reabilitare 3000

18. Saune 2700

19. Baie obştească Pe gratis

20. Bazine de înot 450

21. Ateliere pentru prestarea de servicii  de
confecţionare  şi   reparaţie

1350

22. Unităţi pentru prestarea de servicii şi reparaţie 1080

23. Servicii de instalare
- utilaj , articole de tîmplărie etc
- pentru instituţiile din subordinea primăriei

900
Pe gratis

24. Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare
şi balansare

1200

25. Servicii biliard  în cadrul  întreprinderilor de
alimentaţie  publică

1200

26. Plasarea (amplasarea ) publicităţii (reclamei) cu
excepţia celei amplasate integral în zona de
protecţie a drumurilor din afara perimetrilor
localităţii

500 lei
  pentru fiecare metru patrat

27. Comerţ ambulant al produselor agricole 50 lei pentru o zi
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