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Consiliul Local al oraului Comãnefli, jude4ul Bacãu, intrunit in sedinta ordinara in data 
de  

Având in vedere: 
- referatul nr. 27117/B/16.04.2018 intocmit de serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orasului Comanesti; 
- expunerca de motive a Primarului Orasului Comanesti; 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comäne$i; 

In conformitate Cu: 

- prevederile art 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile ulterioare; 
- prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-prevederile art. 7 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparena decizionala In 
administratia publicä, republicatA; 

In temeiul prevederilor art.27, art.36 aIm (4) lit.c) i al prevederilor art.45 alin.2 lit.c), 
art.48 aIm. 2 Si art 115 atin 1 lit b) din Legea nr.215/2001 a admmnistratiei publice locale, 
republicatä, Cu modificärile i completàrile ulterioare, adopta urmatoarea 

flTilIfl 
Art.1. Consiliul Local al Orasului Comanesti aproba completarea si modificarea Pct. 11 lit 

b) din Anexa 2 cc face parte integranta din HCL 162/23.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2018, dupa cum urmeaza: 

Nr. cfl. BILETE, ABONAMENTE FM VALOARE 
1 Bilet intrare bazin pentru copii 3-14ani Leilzi 10 
2 Bilet intrare pentru adulti si copii peste 14 ani Leilzi 20 
3 Grup organizat Cu profesor pentru elevilcopii Leilzi/elev 9 
4 Bilet intrare minipiscina SPA Lei/persoana/15 

minute 
13 

5 Abonament intrare adult - 5 zile Lei/abonament 80 
6 Abonament intrare copil 3-14 ani —5 zile Lei/abonament 40 
7 Abonament intrare adult -10 zile Lei/abonament 160 
8 Abonament intrare copil 3-14 ani - 10 zile Lei/abonament 80 

Art.2. Prezenta hotärâre se comunicA Prefcctului judeului BacAu, Primarului orasului 
Comanesti, directiilor si serviciilor interesate din cadrul UAT- Orasul Comanesti, pentru ducere la 
indeplinire. 

Initiatori, 
PRIIMAR, 

Ec. Viorel Miron 

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul orauIui, 
jurist Daniela Chirilã 

 


