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HOTĂRÂREA NR. 34 
Din 29 Martie 2013 

privind aprobarea eşalonări i la p lată a impozitelor pe c lădiri ş i terenuri 
pentru persoanele din oraşu l Buftea care beneficiază de ajutoare în 
baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr. 

277/2010 privind a locaţia pentru susţinerea fam il iei 

Având in vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşu lui Buftea; 

Raportul comun al D i recţiei de Asistenţă Socia l ă ş i Biroul Taxe şi Impozite Locale; 
• Prevederile art. 162 alin . (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări le şi comp letările ulterioare; 

• Prevederile Leg ii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu mod ificările şi completările 
ulterioare; 

• Prevederile art. 30 din Legea nr. 277/201 O privind a locaţia pentru susţinerea 
familiei (r) , cu modificările şi comp letările ulterioare, 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; Avizul Comisiei pentru 
Învăţământ , Sănătate, Familie; Avizul Comisiei Pentru Muncă ş i Protecţie Socia lă ; 
Avizul Comisiei Juridice ş i de Disc ip lină ; 

În conformitate cu prevederile art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fisca lă, repub l icată , cu modificările şi completări le ulterioare 
şi ale art. 36 alin . (1 ), alin. 4 lit. c) ş i ale alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a adm i nistraţiei 
publ ice locale, republicată, cu modificări le şi completări le ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 45 alin . (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă eşa lonarea la p lată a impozitelor pe c l ădiri şi terenuri pentru 
persoanele din oraşu l Buftea care beneficiază de ajutoare în baza Legii nr. 416/2001 
privind venitu l minim garantat ş i a Legi i nr. 277/201 O privind alocaţi a pentru susţinerea 
familiei. 

Art. 2 (1) Eşalonarea p revăzută la art.1 se aco rdă numai pentru locuinţa de la 
adresa de domiciliu ş i pentru terenul aferent acesteia. 

(2) Nerespectarea termenelor scadente de achitare a debitelor va duce la 
suspendarea drepturi lor de prestaţii sociale. 

(3) Eşalonarea se acordă ş i pentru bunurile comune ale soţilor, stabilite conform 
legii. 

Art. 3. Modalitatea de eşa lonare şi documentele necesare stabi lirii eşa lonării sunt 
cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 



Art. 4. Direcţia de Asistenţă Socia lă din cadrul Consiliului Local Buftea şi Biroul 
Taxe şi Impozite Locale vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri . 

Art. 5. Secretarul oraşu l ui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Direcţiei de Asistenţă Socia lă , 

Biroului Taxe şi Impozite Locale şi Instituţiei Prefectului judeţu l ui Ilfov. 

Contra semnează, 
SECRETAR 

GHEORGH~A CAMELIA 



ANEXA LA H.C.L. NR. 3't /o!'J.oO.&J/3 

Documentele necesare stabilirii eşalonării la plată a impozitelor pe clădiri şi 
terenuri pentru persoanele din oraşul Buftea care beneficiază de ajutoare în baza 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei 

1. În conformitate cu prevederile art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru stabilirea eşalonării la plată a impozitelor pe clădiri şi terenuri pentru persoanele 
care beneficiază de ajutoare în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a 
Legii nr. 277/201 O privind alocaţia pentru susţinerea familiei , acestea vor prezenta 
următoarele documente: 

119 Cerere 
~ Act de identitate - copie şi original pentru conformitate . 
.:> Declaraţie pe propria raspundere a solicitantului în care să precizeze că pe 

lângă ajutorul de stat, nu mai are alte surse de venituri. 
E:) Dovada achitării garanţiei ce va fi calculată conform art.125 alin. 5 lit. a) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu 
modificările şi completările ulterioare. 

2. Eşalonarea se va acorda În următoarele condiţii: 

19 dacă solicitantul se identifică ca beneficiar al Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat sau al Legii nr. 277/201 O privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei . 

~ pentru adresa de domiciliu . 
'* pentru o perioadă de maxim 24 de luni, astfel încât rata lunară să nu 

depăşească 1/3 din cuantumul ajutorului. 
_. efectuarea unei anchete sociale cu propunerea de acordare a eşalonării . 

În baza cererii scrise prin care se solicită eşalonarea datoriei fată de bugetul local , 
Serviciul Impozite şi Taxe Locale va elabora un grafic individualizat de eşalonare a 
datoriei , grafic care va stabili şi garanţia obligatorie pe care solicitantul urmează să o 
achite. 

Nerespectarea termenului scadent de achitare a debitelor va duce la suspendarea 
dreptului la ajutor social. 

Contrasemnează, 
SECRETAR 

GHEORGHE IULIANA CAMELIA 

_\. 
----\:_ 


