
HOTĂRÂREA NR. 9 
Din 28 Ianuarie 2016 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 132/30.10.2015 privind 
aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, 

alte taxe speciale şi amenzile aplicabile În anul fiscal 2016, În oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Taxe şi Impozite prin care se propune 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 132/30. 10.2015; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 132/30.10.2015 privind aprobarea cotelor, valorilor 

impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în 
anul fiscal 2016, în oraşul Buftea; 

• Art. 475 alin. 3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a fost modificat de pct. 40 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
• În conformitate cu art.36 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (c) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea 
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 132/ 
30.10.2015, la Capitolul V - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor 
de construire şi a altor avize şi autorizaţii, în sensul stabilirii nivelului "taxei pentru 
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică, pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2

", În cuantum de 200 lei, ca urmare a 
modiifcării art.475 alin. 3) lit.b) din Codul Fiscal. 

Art. 2. - Pentru anul 2016, nivelul taxelor extrajudiciare de timbru se aplică astfel 
cum este stabilit prin Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, iar nivelul 
taxelor judiciare de timbru se aplică astfel cum este stabilit prin Ordonanţa Guvernului 
României nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Art. 3. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va asigura aducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 
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