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Pentru completarea H.C.L. nr.142/13.12.2012 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Baca* 
Avand in vedere : 

- prevederile Legii nr.571/2003 cu modificarile i completarile ulterioare, 
privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele si taxele locale, art. 288 pct.( I); 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 si pct.290^1 alineat (2); ale 
Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile 
completarile ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile i complearile ulterioare; 

- Referatul nr. 29797/26.02.2013 inaintat de Serviciul de Impozite i Taxe; 
- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Comanesti; 
In temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) si al 

prevederilor art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta 
urmatoarea, 

Art.l. Consiliul Local Comanesti aproba completarea si modificarea 
pct.8 din Anexa 2A la H.C.L. 142/13.12.2012 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2013, dupa cum urmeaza : 
„Pct. 8. - Sunt scutite de la plata taxei de colectare selectiva si reciclare a 
deseurilor muncipale urmatoarele categorii de persoane fizice: 

a. veteran ii de razboi; 
b. vaduvele de razboi; 
c. vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 
d. persoanele fizice beneficiare de ajutor social in baza Legii 416/2001, cu 

modificarile i completarile ulterioare, aflate in evidenta Serviciului Public 
de Asistenta Sociala Comanesti. 

In cazul unei calamitati naturale, persoanele fizice din orasul Comanesti afectate de 
aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata taxei de colectare selectiva si 
reciclare a deseurilor municipale aferenta anului in curs, cu incepere de la data de 



intai a lunii urmAtoare celei in care s-a produs evenimentul, proportional cu 
perioada ramasa pand la sfaqitul anului." 

Art.2. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, 
Pritnarului orawlui Comane§ti, serviciilor interesate din cadrul Ora§ului Comaneti 
pentru ducerea la indeplinire. 
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Avizat pentru legalitate, 
Secretarul 
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