
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 28 iulie 2017                                                                     nr.6/4(20/4)-XXV 

  

Despre introducerea unor modificări în anexa nr.4 

din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.9/3(14/3)-

XXV din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea 

bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în a 

doua lectură”. 

 

În temeiul art.14 alin.(2) lit.n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală”, art.15 şi art.16 din Legea R.Moldova nr.317 din 18.07.2003 

„Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale”, Codului fiscal al R.Moldova, avînd în vederea modificările art.280 din Codul Fiscal, 

aprobate prin Legea R.Moldova nr.281 din 16.12.2016 şi aplicat începînd cu 01.04.2017, luînd în 

consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul  

 

D E C I D E : 

 

1. Se introduce în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 

„Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în a doua lectură” 

următoarea modificare: 

- în anexa nr.4 „Cotele impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, ce se vor aplica în 

oraşul Cahul”, capitolul II „Impozite locale”, poziţia „impozitul pe bunurile imobiliare”, p.6, 

sintagma „... 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare”, se substituie cu „... 0,3% din 

baza impozabilă a bunurilor imobiliare”. 

2. Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa publică de către secretarul-interimar al 

Consiliului municipal Cahul, dna Nistirenco Larisa, prin intermediul paginii web a Primăriei 

municipiului Cahul. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului municipiului 

Cahul, dl Dandiş Nicolae şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului municipal Cahul 

pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea 

investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA  

 

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



