REPUBL!CA MOLDOVA
RAIONUL CALARA$I
CONSILIUL COMUNAL BUDA
MD-4415 s.Buda r.Cll.larru,;� tel/fax 024461936 El/mail primbuda@gmail.com

nr. 07/02

DECIZIE

din 08.12.2017

"Cu privire la stabilirea �i punerea Jn aplicare a
taxelor locale pe tritoriul comunei Buda pentru anul 2018"
In scopul asiguriirii piir(ii de venituri a bugetului primiiriei Bdaa 1n anul 2018, 1n baza
prevederilor art.289 (I) Iit.e �i art.297 al Codului fiscal nr.1163 - XIII din 24.4.1997, titlul VII
"Taxe locale" cu modificiirile �i complectiirile efectuate prin Legea nr.47 din 23.04.2014, art.16(1)
al Legii 231 din 29.09.2010 cu privire Ia comerj:ul interior, Legii 397 din 16.10.2003 privind
finan\ele publice locale, 1n temeiul art.14, p.2 lit.a din Lega privind administra\ia publicii localii
nr.436-XVI din 28.12.2006, consiliul comunal
DECI DE:
I.Se stabilesc �i se pun Jn aplicare pe teritoriul comunei Buda din data de 01.01.2018
urmiitoarele taxe locale:
Taxa pentru amenajarea teritoriului
Taxa pentru unita\ile comerciale �i/sau prestari servicii
Taxa pentru dispozitivele publicitare
Taxa pentru salubrizare
2.Se aproba cotele concrete ale taxelor locale conform anexei.
3.In conformitate ci art.296 din Codul Fiscal se scutesc:
De taxa pentru amenajarea teritoriului Jn miirime de 62,5% din cota stabilitii pentru
fondatorii de Gospodiirii Tiiriine�ti �i integral invalizii de gr.I �i II
De taxa pentru salubrizare copii plna la vlrsta de 7 ani, persoanele care au atins vlrsata de
65 ani, invalizii de gr.I
4.Agen\ii economici care au Jncetat activitatea pe teritoriul comuneii Buda, nu calculeaza �i nu
achitii taxa pentru unitii\ile comerciale �i/sau prestari servicii de la data depunerii notificarii
privind Jncetarea activitii\ii de comer\ §i/sau prestari servicii.
5.Dl.Iurcu Nicolae, secretarul consiliuluiva aduce la cuno�tin\a contribuabilor cotele taxelor locale
prin plasareape panoul iuformativ al primariei, expedeind prin deciziile agen\ilor economici
decizia, etc.., asigurlnd Jndeplinirea prezentei decizii.
6.Executarea prezentei decizii se pune 1n seama primarului d-na Timofte Tatiana
7.Controlul asupra Jndeplinirii prezentei decizii se pune Jn seama consiliului satesc.
·
8.Prezenta decizie Jntrii Jn vigoare 1 OJian- ·ari
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