
Noti: Taxa se culculeazd prin raportul dintre cota anuald impdrlitd la 12 luni gi
produsulinmuQit cu numdrul de luni real al activiti4ii obiectului impozabil Perioada reald al
activitdlii se va aprecia de la momentul deschiderii Si ptnd la momentul tncetdrii / suspenddrii
activitdlii obiectului impozabil (in baza cererii depuse la APL).

d) taxa pentru cazare
Cota taxei este de 6 Yo dinvinzdri a serviciilor prestate de structurile cu functii de
cazate.

e)
teritoriul orasului

Cota iaxei se stabilegte pentru unitatea de transport, in func{ie de numdrul
de locuri dupd cum urmeaz[:

- lunar, !fu!, pentru fiecare autoturism cu capacitate de pind la 8 locuri
inclusiv;

f) taxa pentru parcare
Cota taxei constituie 5 lei anual pentru fiecare metru pdtrat de suprafali de

parcare.
g) taxa'pentru salubrizare

Cota taxei constituie:
- 1 leu lunar pentru fiecare persoand fizicd inscrisd la adresa declaratd ca

domiciliu.
h) taxa pentru dispozitivele publicitere.

Cota taxei constituie - 200 lei anual pentru fiecare metru pdtrat de suprafald a
dispozitivului publicitar.

Notd: In temeiul art.296 Cod Fiscal, pentru plasarea publicitifii sociale, pe o
perioad[ maximal de 3 luni pe parcursul unu; rn calendaristic, subiecfii impunerii
se scutesc de plata taxei pentru dispozitivele publicitare.

Pentru a benejicia de scutire, proprieli;:'til dispozitivului publicitar va depune
o cerere pe numele primdriei or.Leova prin cnre va anunla despre data amplasdrii
publicitdlii sociale Si respectiv datainlocuirii ucesteia ca pablicitatea comerciald.

i) taxa de piati
Mdrimea taxei pentru piafd se stabilegte conform anexei nr.1.

3. Se imputernicegte I.M. ,,Salubr-Leova" Dentru calcularea gi colectarea taxei
de salubrizare.

4.Persoanelor in virstd pind la 35 ani care desfdqoard activitatea
antrepronoriatd in domeniul producerii gi comercializarea producliei oblinute, in
primii 3 ani de activitate se stabileqte taxa pentru unit61ile comerciale gi/sau de
prestdri servicii de 100 lei anual

4.La dataintrdrii in vigoare aprezentei decizii, se abrogd Deciziile consiliului
ordgenesc Leova, nr.5.2. din 1t.12.2015,,Cu privire la stabilirea taxelor locale pe
teritoriul primdriei Leova" cu rectificdrile gi modificdrile ulterioare,tr.1.11 2.din
t9.02.20t6.

S.Deciziadatd i igoare de la data aducerii la cunogtinla public6.
6. Controlul ei decizii se pune in seama primarului or.

Leova.
PRE$EDINTELE
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SECRETAR AL G.$CEDROVA


