REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CALARA$I
CONSILIUL SATESC RA.DENI
MD-4435, Republica Moldova, raionul Calara§i,
satul Radeni, tel. (0244)-31-2-36, tel/fax(0244)-31-2-38
DE c I z I A

nr.07/03
din 05 decembrie 2017
"Cu privire la stabilirea cotelor
impozitului funciar �i pe bunu
rile imobiliare pe anul 2018".
In temeiul:
- art. 14 alin.2 lit. a) din Legea privind administratia publica locala nr .436-XVI
din 28.12.2006;
- asigurarii partii de venit a bugetului primariei Radeni ;
- prevederilor Codului fiscal 1163-XIII din 24 .04 1997;
- Legii Republicii Moldova nr.1056-XIV din 16.06.2000 ,,Pentru punerea in aplicare
a Titlului VI al Codului Fiscal;
- Legii Republicii Moldova nr.397 din 16.10.2003 ,, Privind finantele publice locale;
Regulamentului privind constituirea §i functionarea Consiliului satesc Radeni aprobat
prin decizia consiliului satesc nr.05/01 din 31.07.2015;
avizului comisiei consultative de specialitate.
CONSILIUL SATESC D EC I D E:
(

I. Se stabilesc pe teritoriul primariei Radeni pentru anul 2018 urmatoarele
impozite locale si cote aferente acestora:
I.Cotele concrete ale impozizului pe bunurile imobiliare, aferente bunurilor
imobiliare eveluate de catre organele cadatstrale teritoriale

-·-

Marimea cotei concrete
Tipul obiectelor
'
0,3 %
Bunurile imobiliare cu destinatie
-locativa/apartamente §i case de locuit
individuale, terenuri aferente acestor bunuri
0,3 %
Terenuri agricole cu constructii arnplasate pe
ele
0,3%
Bunuri imobiliare cu destinatie comerciala §i
industriala/inclusiv terenurile/
.

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CALARA�I
CONSILIUL SATESC RA.DENI
MD-4435, Republica Moldova, raionul Calara�i,
satul Radeni, tel. (0244)-31-2-36, tel/fax(0244)-31-2-38

DEC I ZIA m·.07/07
din 05 decembrie 2017
,,Cu privire la scutirea
de plata impozitelor pentru
anul 2017".
ln temeiul:
art. 14 alin. 2) lit.a) din Legea administra\iei publice locale nr. 436-XVI din 28.12.2006;

Regulamentului privind constituirea �i func\ionarea Consiliului satesc Radeni aprobat
prin decizia consiliului satesc nr.05/01 din 31.07.2015;
art. 284 p.l lit.(c) din Titlul VI
16.06.2000,

al Codului Fiscal aprobat prin Legea 1055-XIII din

avizului comisiei consultative de specialitate.
CONSILIUL SA. TESC DE C ID E:

(

I. Se scutesc de plata impozitelor pentru anul 2017 urmatorii proprietari al
bunurilor imobiliare care au decedat / lista se anexeaza/
2. Controlul executariii prezentei decizii se pune in sarcina dlui Constantin
Scurtu,primarul satului.

Macari
Liuba Jardan
Ex.Ana Jardan
Tel. 0244/31238

