REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CALARASI
CONSILIUL SA TESC VA.LCINET
MD-4441,Republica Moldova ,raionul Calara�i,sat.Valcine\,tel/fax:(0244)-32-236,tel/fax(0244)32-238,
e-mail:primaraiavalcinet@gmail.com

D EC I Z IE Nr.06/ 1
Din 13 decembrie 2017
,, Cu privire la stabilirea �i punerea in aplicare
a taxelor locale pentru anul 20 I 8,,
In scopul asigurarii paqii de venituri a bugetului primariei satului Valcine\ in anul 2017
,in conformitate cu Titlul VII din Codul Fiscal (Taxele locale ) nr.1163-XII din 24 aprilie
1997 �i Legii privind finan\ele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 , in temeiul
Art.14(2)a) �i 19(3) din Legea privind Administra\ia publica locala nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 ,Consiliul satesc,
DEC IDE:
1. Se stabilesc �i se pun in ap!icare pe teritoriul primariei satului Valcine\, incep1nd cu
01 ianuarie 2018, urmatoarele taxe locale
- 1 Taxa pentru amenajarea teritoriului;
- Taxa pentru unita\ile comerciale �i /sau prestari servicii ;
- Taxa de pia\a;
- Taxa pentru salubrizare;
2. Se aproba cotele concrete ale taxelor locale, conform anexei nr. l.
3. In conformitate cu art.296 din Codul Fiscal se scutesc :
- 'de taxa pentru amenajarea teritoriului - gospodariile \arane�ti (de fermier ) cu 80%;
- copiii pina la varsta de 7 ani, persoanele care au atins virsta mai mult de 65 ani �i
invalizii de gradul I sunt scuti\i de taxa pentru salubrizare
4. · Agen\ii economici care au incetat activitaea pe teritoriul sat.Valcine\ , nu achita taxa
pentru unita\ile comerciale �i /sau prestari servicii , de la momentul depunerii notificarii de
catre agentul economic la administra\ia publica locala.
Specialistul, d-na Nadejda Fisticanu, in termen de pana la 01.02.2018 sa aduca la
cuno�tin\a platitorilor cotele taxelor locale, asugurand indeplinirea prezentei decizii.
5. Executarea prezentei decizii se pune in seama primarului satului Valcine\ , di Alexandru
C\mnei.
6. Controlul indeplinirii prezentei decizii se pune in seama comisiei pentru economie ,
buget ,�i finan\e
7. Prezenta decizie intra in vigoare la O 1 ianuarie 2018.
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