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PROIECT de D E CI ZIE №-
din--------- 2021

“Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/4 din 13.10.2021”

în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii Republicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 
privind administrația publică locală; în scopul asigurării părții de venit a bugetului 
primăriei municipiului Edineț și în baza Codului fiscal Titlul VII nr. 1163-XIII din 24 
aprilie 1997, Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VII din Codul fiscal nr. 1056- 
XIV din 16.06.2000; având în vedere avizul comisiei economico-fmanciare și comerț,

Consiliul municipal Edineț, DECIDE:

1. Se modifică anexa la Decizia nr. 7/4 din 13 octombrie 2021, Tabelul 1.1 litera (J) 
taxa de salubrizare după cum urmează; cota taxei se stabilește anual în mărime de 24 lei 
per persoană fizică înscrisă la adresa declarată ca domiciliu, în funcție de apartament și 
bloc sau casă la sol, în baza contractului de salubrizare cu Gospodăria Comunal 
Locativă Edineț și inclusă în tariful pentru evacuarea deșeurilor menajere fiind respectat 
Titlul VII al Codului Fiscal și anume art.294 aliniatul (1) și (2).

2.în  conformitate cu art. 296 lit. c) a Titlului VII al codului Fiscal se eliberează de 
plata taxei de salubrizare: copii care n-au atins vîrsta majoratului ( 16 ani), invalizii de 
gr. Iși 2, pensionarii de vîrstă, veteranii celui de al doilea război mondial.

3. Sub răspunderea secretarului Consiliului municipal Edineț, dl. Morari Mircea, 
prezenta Decizie se publică în Registrul de Stat al actelor locale și se aduce la cunoștința 
persoanelor cointeraste, tot odată d-na contabil-șef Strîmbeanu Lilia va lua măsurile de 
rigoare ca plățile respective să fie virate la contul trezorerial de venituri al bugetului 
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