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HOTĂRÂREA NR. 110 
din 31 august 2017 

privind aprobarea diminuării nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012, 

aprobat prin H. C. L. nr. 7 / 31.01.2017 

Consiliul local al oraşului Buftea, J 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Biroul 

Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea Veniturilor; ' 
• Adresa formulată de S.C. Buftea Admin Cons S. R. L. înregistrată la Primăria oraşului 

Buftea cu nr. 16572/2017, privind diminuarea nivelului tarifului perceput pentru colectarea 
taxelor conform contractului de asociere nr.102/01.10.2012, aprobat prin H.C.L. nr. 
7 /31.01.2017; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 7 /31 .01. 2.017 privind aprobarea nivelului tarifului pentru 
colectarea taxelor de către S. C. Buftea Admin Cons S. R. L., pentru îndeplinirea obiectului 
contractului de asociere nr.102/01.10.2012; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2), lit. c)-d) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 31 /1990 a societăţilor comerciale, ale Ordonanţei Guvernului nr. 71 /2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
de interes local; 

În temeiul art. 45 alin. (1) 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 diminuarea nivelului tarifului, aprobat prin H.C.L. nr. 7 /31.01.2017, 
de la 55.298 lei/lună la 49.000 lei/lună, perceput de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru 
colectarea şi virarea la bugetul local a taxelor provenite din exploatarea bunurilor imobile ce fac 
obiectul contractului de asociere nr.102/01.10.2012, astfel cum a fost modificat prin acte 
adiţionale succesive, în vederea îndeplinirii obiectului contractului, conform fişelor de 
fundamentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de 

la îndeplinire, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. şi Instituţiei 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 
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