REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CA.LA.RA�!

CONSILIUL SA. TESC FRUMOASA
MD- 4419, Republica Moldova, raionul Calarasi
s. Frumoasa tel/fax ( 0244) 38-0-36
DECIZIE Nr. 06/02
din 12. 12. 2017
"Cu pnv1re la actualizarea si punerei1
in aplicare a taxelor locale pentru anul
2018 'in teritoriul s. Frumoasa "
Examinind nota informativii., privind taxele locale de pe teritoriul satului Frumoasa.
In scopul asigurii.rii par\ii de venit a bugetului primariei Frumoasa 1n anul 2018, 1n conformitate
cu prevederile art. 289 (2) lit. (a,e,p) �i art. 296 al Codul fiscal nr. 1163 din 24.04.1997
Titlul VII ,. Taxele Locale", cu modificarile �i completarile efectuate prin Legea nr.
47 din 27.03.2014, art. 16 lit. ( 1) (f) �i art. 14 ( 1) al Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu
privire la comer\ul interior. Legii privind finan\ele publice locale nr. 397 din 16.10.2003.
In temeiul art. 14 pun. (2) lit. (a). art. 19 pun. ( 4) a Legii privind administra\ia publica
locala nr. 436 din 28.12.2006.
In baza Regulamentului de fonctionare a consiliului aprobat prin decizia consiliului satesc
Frumoasa nr. 04/07 din 12 mai 20 I 5.
In conformitate cu avizul comisiei de specialitate economie bugel �i finan\e.
CONSILIUL SA.TESC DECIDE:
!.Se aproba �i se pun 1n aplicare pe teritoriul satului Frumoasa, 1ncep1nd cu 0 1 lanuarie
2018, urmatoarele taxe locale:
Taxa pentru amenajarea teritoriului.
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Taxa de pentru unita\ile comerciale �i/sau de prestari serv1cu.
11111
Taxa pentru salubrizare
2. Se aproba cotele concrete ale tax elor locale conform (anexa nr. l).
3. ln conformitate cu art. 296 al Codului Fiscal. se scutesc de taxa pentru
amenajarca teritoriului restul fondatorilor gospodariilor \aranqti in marime de 85 %
din cota stabilitii., filiala Po�tci Moldovei .
4.Agen\ii economici care au incetat activitatea pe teritoriul primariei Frumoasa, nu lucreaza
�i nu achitii taxa pentru unita\ile comerciale �i / sau de prestari servicii de la data
depunerii notificarii privind incetarea activitii\ii de comer\.
5. Baza impozabila a obiectului impunerii la taxa pentru unita\ile comerciale �i /sau de
prestari servicii o constituie suprafa\a comerciala ocupata de unita\ile comerciale
�i I sau de prestari servicii • amplasarea lor, tipul marfurilor desfacute �i serviciilor
prestate, indicate 1n autoriza\ia de fonqionare. eliberata de autoritat�_;1drninist1:a\iei-:-:-:-.-:
publice locale.
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