ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL
LOCAL

AL COMUNEI LIVEZI
HOTARARE
Nr. 39 din 15. 12 2017
Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale in anul 2018 , in comuna Livezi ,

judetul Bacau
Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara
15 . DECEMBRIE .2017 ;
In baza art. 5 , alin.(1) , lit. “a” , art. 16 alin.( 2) , art. 20 alin.(1) , lit. “b” si art. 30
din Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , modificata
si completata prin OUG nr. 50 din 27.10.2015 ;
Tinand cont de prevederile art. 183 si art. 266 , alin.(6) din Legea nr. 207/2015 ,
privind Codul de procedura fiscala ;
In baza prevederilor Legii privind apărarea împotriva incendiilor nr.307/2006,
modificată şi completată, ale Legii privind protecţia civilă, nr.481/2004, amodificată şi completată, ale
Legii privind autorizarea executării ucrărilor de constricţii,nr.50/1991, republicată, cu mnodificările şi
completările ulterioare şi ale O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol;
Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a
proiectelor actelor normative , conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica , precum si in baza anuntului nr. 6816 din 03.11.2017 prin care au fost
aduse la cunostinta propunerile privind impozitele si taxele locale care se vor percepe in comuna
Livezi , judetul Bacau in anul 2018.;
In baza Expunerii de motive nr. 8078 din 11.12.2017 a Primarului comunei
Livezi , judetul Bacau , dl Ichim Sorin .
Avand in vedere Raportul compartimentului de specialitate nr. 8077 din
11.12.2017 intocmit de d-na Consilier Ec. Tilimbeci Elena ;
In temeiul Legii nr. 544 / 2001 , privind liberul acces la informatiile de interes
public , de prevederile Legii nr. 117 / 1999 modificata si completata ;
In baza avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Livezi .
Avand in vedere prevederile art. 27 , art. 36 alin.(1) , alin.(4) lit. “ c” , art. 45
alin.(1) , alin.(2) lit.”c” , precum si art.115, alin. (1), lit. « b » din Legea Administratiei
Publice locale nr. 215 din 23. 04. 2001 , modificata si completata .
din data de

HOTARASTE:
Art. 1. Incepand cu data de 01. IANUARIE .2018 , Consiliul local al comunei
Livezi , judetul Bacau , stabileste noile valori ale impozitelor si taxelor locale in comuna Livezi ,
judetul Bacau , pentru anul 2018 , conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform
Anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare .
Art. 2 . Cu data prezentei se abroga prevederile Hotararii consiliului local al
comunei Livezi numarul 41 din 21. decembrie . 2017 , privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale in comuna Livezi , judetul Bacau , pentru anul 2017 , cu modificarile si completarile
ulterioare .
Art. 3. Hotararea adoptata se comunica , prin intermediul Secretarului comunei
Livezi, in termenul prevazut de lege , Primarului comunei Livezi , judetul Bacau si Institutiei
Prefectului , Judetul Bacau si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la panoul public de afisaj
al comunei Livezi si pe pagina proprie de internet .
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Hotararea a fost adoptata cu cvorumul necesar , unanimitate
de voturi ,
prezenti din 15 consilieri alesi si validati , 13 voturi pentru .

13 consilieri

