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NCYiau RAA E 
privind acordarea unei subventii din bugetul local al Orasului Comanesti pentru 

fianatarea functionarii serviciului public de salubrizare 

Consiliul Local at orasului Comanesti, jud. Bacãu intrunit in sedinta ordinard din data 
de 10.02.2022; 

AvândIn vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 24413/31.01.2022 al Primarului Orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 24413/B/31.01.2022 intocmit de seful Serviciului Administratie 

Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti; 
- adresa nr. 17001/20.12.2018 a Consiliului Concurentei, inregistrata la Orasul Comanes,ti sub 

nr. 21631/09.01.2019; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate Cu: 

• prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
completarile ulterioare; 

• prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile 
completarile ulterioare; 

• prevederile art. 9, alin (2), art. 25, lit, a) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
republicata, cu modificarile i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b si d, alin (4), lit. c) si alin (7) lit. n), art. 139 alin. (3), lit, a), 
al art. 196 alin. (1), lit, a) si al art. 197, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adopta urmatoarea: 

fig F45 	TA? N 
Art. 1. Se aproba acordarea unei subventii din bugetul local, pentru finantarea functionarii 

serviciului public de salubrizare a localitatii, in suma de 1.063.000 lei, reprezentand contravaloarea 
estimata a prestatiilor contractuale pentru anul 2022 efectuate de S.C. Eco Sud S.A. Bucuresti 
Orasului Comanesti, prin intermediul ADIS Bacau. 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, Primarului Orasului 
Comanesti, Directiei Economice precum serviciilor si compartimentelor interesate, pentru ducere la 

cu tennen de contestare in 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 
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