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Privind modificarea Pet. 2 din Anexa 2 i a Pet. 7 din Anexa 2A din H.C.L. nr.162/23- 
11-2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

Consiliul Local al oraului Cománefli, judetul Bacáu, mntrunit in sedinta extraordinarã 
in data de 24.03.2018; 

Avánd in vedere: 
- referatul nr. 25224/19.03.2018 intocmit de serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul 
aparatului de specialitate a! Primarului Orasului Comanesti; 
- expunerea de motive a domnului Primar al Orasului Comanesti, inregistrata cu numarul 
25224/B/19.03.2018; 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comäneti; 

In conformitate cu: 
- prevederile art 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificärile ulterioare; 
- prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finan;ele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 -prevederileLegii 101/2006 privind Serviciul de salubritate a localitatilor; 

- prevederile HCL 162/2010 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 in judetul Bacau"; 
-prevederile art. 7 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionalä 
In administratia publicä, republicatà; 

In temeiul prevederilor art.27, art.36 aIm (4) lit.c) i al prevederilor art.45 
alin.2 lit.c), art.48 aIm. 2 si art 115 alin 1 lit b) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificàrile i completarile ulterioare, adopta 
urmatoarea: 

Art.1. 	Consiliul 	Local 	al 	Orasului 	Comanesti aprobá 	completarea 	si 
modificarea Pct. 2 din Anexa 2 cc face parte integrantà din H.C.L. nr.162/23-11-2017 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, care va avea urmàtorul 
coninut: 

-Taxa de salubritate si colectare selectivä a deeurilor pentru persoanele fizice 
(locuitori bloc) este de 9,97 lei/persoanalluna; 

Taxa de salubritate si colectare selectivã a deeuri1or pentru persoanele fizice 
(locuitori case) este de 9,97 lei/persoanä/luna; 

Art.2. 	Consiliul 	Local 	al 	Orasului 	Comanesti aprobà 	completarea 	si 
modificarea Pct. 7 din Anexa 2A ce face parte integrantä din H.C.L. nr.162/23-11-2017 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, care va avea urmàtorul 

continut: 
-Taxa de salubritate §i colectare selectiva a deeurilor pentru persoanele fizice 

(locuitori bloc) este de 9,97 lei/persoanällunà; 
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- Taxa de salubritate si colectare selectivä a deeurilor pentru persoanele fizice (locuitori 
case) este de 9,97 Iei/persoana/Iuna; 

Art. 3. La data inträrii in vigoare a prezentei hotàrâri se revocä: 
-H.C.L. nr. 33/15.02.2018 pentru respingerea proiectului de hotarâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 162/23-11-2017 pnvrnd stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2018, precum §1 once alte dispozitii contrare 

Art.4. Prezenta hotArâre se comunicä Prefectului judeu1ui Back, Primarului 
cirasUlui Comanesti, ADIS Back, directiilor si serviciilor interesate din cadrul UAT- Orasul 
Comanesti, pentru ducere la indeplinire. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 	 CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER LOCAL, ,. 	 SECRETAR, 
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