
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
CONSILIUL        LOCAL    AL COMUNEI   LIVEZI 
 
                                                           H O T Ă R Â R E 
                                                 Nr.  37    din    15.   12.2017 
 
  Privind   aprobarea  taxei  speciale  de salubrizare   pentru anul 2018 , in cuantum de 
de  9,97 lei / persoana/luna  in mediul urban , respectiv  4,07  lei /persoana / lunar in mediul rural 
 
                   Consiliul  local  al comunei Livezi , judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara la data  
de   15.DECEMBRIE   .2017  . 
 
                    
                 Luand  in  considerare  adresa     nr.2395  din   15.11.2017  a   Asociatiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară  pentru  Salubrizare   Bacău ; 
                 Avand in vedere  prevederile  legii serviciilor comunitare  de utilitati publice  , nr. 51 
/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii  serviciului  de salubrizare a 
localitatilor  nr. 101/2006 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 
                 In conformitate  cu  «  Planul  anual  de evolutie  a taxelor si tarifelor «  aferent 
proiectului «  Sistem integrat  de management   al deseurilor solide  in judetul Bacau « ; 
                 Vazand  Expunerea  de motive a Primarului  comunei Livezi , nr. 7659     din   
24.11.2017, Raportul nr. 7660      din   24.11.2017    a Compartimentului stare civila , arhiva , 
juridic   .   
                Avand  in vedere prevederile   art. 36   alin. (2)  lit.”b”  ,alin. (4)   lit. “c”  ,  ale art. 45, 
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.Se aproba  taxa  speciala   de salubrizare   pentru anul 2018 , in cuantum de de  
9,97 lei / persoana/luna  in mediul urban , respectiv    4,07  lei /persoana / lunar in mediul rural.  
 
 
                   Art. 2. Prezenta  Hotarare     va fi comunicata  Primarului  comunei Livezi , judetul 
Bacau , Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitară  pentru  Salubrizare   Bacău , Institutiei 
Prefectului Judetului Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii. 
 
 
 
 
 PRESEDINTE  DE SEDINTA      CONTRASEMNEAZA 
CONSILIER                    SECRETAR 
ARDELEANU  CORNEL – ION                                        NEICA  EUSEBIU  
 
 
 
    
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  unanimitate        de voturi ,    13  consilieri  
prezenti  din 15 consilieri   alesi  si validati    ,     13    voturi pentru     . 

 
 


