REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CA.LA.RA�!

CONSILIUL COMUNAL SA.SEN!

MD-4437, Republica Moldova, raionul Calara�i,
com. Saseni, tel./fax (0244)-66-2-36

DECIZIA 07/ 02
din 08.12.2017
,, Cu privire la stabilirea §i puuerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2017,,
in scopul asigurarii partii de venituri a bugetului primariei comunei Saseni in anul 2018 ,in
conformitate cu Titlul VII din Codul Fiscal (Taxele locale) nr.l 163-Xll din 24 aprilie 1997 �i Legii
privind finan\ele pub lice locale nr.397-XV din 16.10.2003 , in temeiul Art. l 4(2)a) �i 19(3) din Legea
privind Administra\ia publica locala nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul comunal D E C I D E :
I.Se stabilesc §i se pun in aplicare pe teritoriul primariei comunei Saseni, incepind cu 0 1 ianuarie 2018,
urmatoarele taxe locale
Taxa pentru amenajarea teritoriului;
- Taxa pentru unita\ile comerciale �i /sau prestari servicii ;
- Taxa pentru salubrizare ;
2. Se aproba cotele concrete ale taxelor locale, conform anexei nr. 2.
3. In conformitate cu art.296din Codul Fiscal se scutesc:
- de taxa pentru unita\ile comerciale §i/ sau prestari servicii - agen\ii economici noi inregistra\i la
Camera Inregistrarii de Stat �i care incep activitatea pe teritoriul comunei Saseni , pe parcursul anului
2018;
- de taxa pentru salubrizare - copii pina la virsta de 7 ani , persoanele care au atins virsta de 65 ani �i
invalizii de gradul I
- de taxa pentru amenajarea teritoriului - gospodariile \aranqti (de ferrnier ) cu 75%;
4. Agen\ii econornici care au incetat activitaea pe teritoriul comunei Saseni, nu achita taxele locale ,
de la data depunerii notificarii, privind incetarea activita\ii de comer\.
5. Secretarul consiliului cornunal Saseni, dna Arbuzneac Diana, urrneaza sa aduca la cuno�tin\a
contribuabililor cotele taxelor locale ,prin plasarea regulamentului pe panourile informative a primariei,
asigurand indeplinirea prezentei decizii.
6. Executarea prezentei decizii se pune in seama prirnarului comunei, di Baicu Mihail.
7. Controlul indeplinjrii preze11tei decizii se pune in seama consi!iului comunal.
8 . Prezenta deci ie intra 1n vigoa e a 0 I ianuari
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Pre�edintele �edi�ll.,UvL�\..,�ARIMA VICTOR
Contrasemnat:
Secretarul consiliulu'i

Executor: Pu�ca� Nina, perceptm fiscal
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