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D E C I Z I A

nr. 10/04

din 08 decembrie 2017
Cu privire la stabilirea �i punerea in aplicare a cotelor concrete ale impozitelor funciare �i
pe bunurile imobiliare pc anul 2018.
Examinind nota informativa prezentata de specialistul in problemele perceperii fiscale, dna Lipcan
Ana , privind cotele concrete ale impozitului fonciar �i pe bunurile imobiliare pentru persoanele
fizice �i juridice pentru anul 2018;
in scopul asigurarii par\ii de venit a bugetului Primariei comunei Sipoteni ;
in conformitate cu Legea pentru modificarea �i completarea unor acte legislative Nr.448-XVI din
28.12.2006;
in baza Codului Fiscal al Republicii Moldova cu modificarile ulterioare in redaqia Legilor Nr.177XVI din 20 iulie 2007, Nr. l OS-XVIII din 17 decembrie 2009, Nr.128 din I 8.06.20] 0 privind
modificarea �i completarea Legii Nr. l 056 - XIV din 16 iunie 2000;
Legea pentru modificarea �i completarea unor acte legislative nr.267 din 23.12.2011;
in temeiul art.14 ( 2) a) din Legea privind administra\ia public locala nr.436-XVI din
28.12.2006,
in baza ,,Regulamentului privind constituirea �i funqionarea consiliului comunal Sipoteni", aprobat
prin decizia consiliului comunal nr. 05/08 din 14.07.2011, in baza Avizului comisiei consultative
de specialitate,
Consiliul comunal Sipoteni
DECIDE:
I. Se stabilesc �i se pun in aplicare pe teritoriului comunei Sipoteni urmatoarele cote concrete
ale impozitelor funciare �i pe bunurile imobiliare.(Anexa nr.1,2,3 )
2. Responsabilitatea indeplinirii prezentei decizii se pune in seama speciali�tilor in problemele
perceperii fiscale, d-na Lipcan Ana �i d-na Trifan Julia .
3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune pe seama D-lui Ra\a Vasile. primar al
com. Sipoteni.
4. Prezenta decizie se va aduce la cuno�tin\a publicului �i a Oficiului Teritorial Ungheni al
Cancelariei de Stat in termenii stabiliJi de legislaJia in vigoare.
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