
 
ROMANIA  
JUDETUL    BACAU   
CONSILIUL               LOCAL   AL    COMUNEI  LIVEZI   
  
                                                       H O T A R A R E  
                                                          Nr.   07  din  07. 02.2018  
 
    Pentru “  revenirea   asupra  prevederilor   HCL   nr. 39  din. 15. 12.2017  privind  
stabilirea   taxelor  si impozitelor  locale pe anul 2018  “       . 
   
             Consiliul Local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  intrunit in  sedinta    extraordinara  
din data de     07.02.2018   ;                                      
                                     In temeiul  Proiectului de hotarare  inregistrat  la   nr. 619      din   01.02.2018  , initiat si    
intocmit  de  catre   un numar  de  5  consilieri  locali  ,   d-nii  consilieri  : Surugiu  Daniel , Harbuleanu  
Adrian , Busuioc  Ionel , Ghinet  Claudiu  si Lungu  Nicolaie .  
 
                                    In baza    Referatului   Secretarului comunei Livezi , d-nul  Neica  Eusebiu , inregistrat la 
nr. 619  din  01.02.2018   adresat  Primarului   comunei  Livezi    , prin care  se solicita  ca,   compartimentul    
de resort   din cadrul aparatului  de specialitate  a Primarului  comunei   Livezi ,Compartimentul “ Buget , 
contabilitate , venituri “   trebuie   sa intocmeasca    un raport al  compartimentului  de specialitate ,care este 
elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului  de  hotarare  . 
                                  Avand  in vedere  Referatul nr.  664  din 05.02.2018  si  Raportul compartimentului  de  
specialitate  nr.  665    din   05.02.2018   intocmite de  d-na  Consilier  Tilimbeci   Elena  , in care se arata faptul 
ca  la proiectul de hotarare inregistrat  la   nr. 619 din 01.02.2018 , initiat   de cei  cinci reprezentati ai consiliului  
local  nu este atasata  expunerea de motive a initiatorilor   ; 
                                  
                                   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 . 
 
                                                             H O T A R A S T E :                                   
                      Art.  1 . Incepand  cu data  de  07.02.2018 ,Consiliul  local  al comunei  Livezi , judetul  
Bacau  revine  asupra  prevederilor   HCL   nr. 39  din. 15. 12.2017  privind  stabilirea   taxelor  si 
impozitelor  locale pe anul 2018, modificand  anexa  la  Hotarare , in sensul ca taxele  si impozitele 
locale in comuna Livezi, judetul Bacau   , pe anul 2018 raman  la nivelul anului  2017  , cu exceptia  
taxelor  de la : 
 - subcapitolul “ Mijloace de transport peste 20 de tone “ , care   a suferit majorari conform Codului  
Fiscal ; 
 -taxa de salubrizare in suma de 4,07 lei  , 
- precum si la capitolul  “ Alte  taxe “ - “ Inchiriere  buldoexcavator – 100 lei /ora “ .  
                                 Art. 2. Taxele  si impozitele  locale  pentru  anul 2018  , ramân  la nivelul anului  2017 .  
        Art. 3. In condițiile  art. 36 alin.(1) , alin.(4) lit. “ c”   din  Legea Administratiei Publice 
locale nr. 215 din   23. 04. 2001 , modificata si  completata , consiliul local stabilește și  aprobă impozitele și 
taxele locale , în condițiile  legii . 
 
                                 Art.4  Hotararea  adoptata   va fi comunicata Institutiei Prefectului , judetul Bacau    ,si  
Primarului  comunei  Livezi ,  care  , in calitate de ordonator de credite ,   este  mandatat   sa duca la indeplinire  
prevederile  prezentului  proiect  de hotarare, hotararea   adoptata  va fi  adusa la  cunostinta publica .  
 
 
  PRESEDINTE  DE SEDINTA      CONTRASEMNEAZA 
  VICEPRIMAR                    SECRETAR 
  COACA  VASILE – GABI                                                                       NEICA  EUSEBIU  
 
  
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  unanimitate        de voturi ,    12  consilieri  prezenti  din 15 
consilieri   alesi  si validati    ,     12    voturi pentru     . 

 
      


