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privind amanarea votarli proiectului de hotarare de modificare a Pet. 2 din Anexa 2 si 
a Pet. 7 din Anexa 2A parte integranta la H.C.L. nr.162/23-11-2017 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

Consiliul Local al orauIui Cománefli, judetul Bacãu, intrunit in sedinta ordinara in data 
de 07.03,2018; 

Având in vedere: 
- prevederile art 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile ulterioare; 
- prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind fmanjele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-prevederile Legii 101/2006 privind Serviciul de salubritate a localitatilor; 
-prevederile HCL 162/20 10 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, 
precum si a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor aferente Proiectului,, Sistem Integrat de 
Management al Deseurilor Solide injudetul Bacau"; 
- adresa Orasului Comanesti nr 39754/23.10.2017 transmisa catre ADIS Bacau si la care flu s-araspuns 
oficial precum si solicitarea adresata in timpul sedintei de Consiliu Local d-Iui Fechet Mircea- reprezentant 
ADIS prezent la sedinta- pnn care sa fie comunicat oficial Consiliului Local cota procentuala a costurilor de 
depozitare a deseurilor municipale cuprinsa in taxa speciala colectata de la utilizatorii casnici; 

Vazand referatul nr.23745/28.02.201 8 intocmit de serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti si expunerea de motive a domnului Primar a! 
Orasului Comanesti inregistrata cu numarul 237451B/28.02.2018, precum si rapoartele eomisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local ComAneti; 

In temeiul prevederilor art.36 aIm (6) lit.a) punctul 14, aIIm (7) lit. c) 
precum i ale art.45, art 115 aIm 3) din Legea nr.21512001 a administratiei publice 
locale, republicatá, cu modificãrile i completãrile ulterioare, adopta urmatoarea 

HaTARARR 
Art.1. Consiliul Local al Orasului Comanesti amana votarea proiectului de hotarare privind 

modificarea Pet. 2 din Anexa 2 si a Pet. 7 din Anexa 2A cc fae parte integranta din HCL 162/23.11.2017 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. 

Art.2. Prezenta hotárãre se comunicã Prefectului j udeului Bacau, Primarului orasului 
Comanesti, ADIS Bacau, directiilor si serviciilor interesate din cadrul UAT- Orasul Comanesti, pentru 
ducere la indeplinire. 


