
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
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HOTÂRÂREA NR.193 
din 21 decembrie 2017 

privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, 
alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018, 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 Impozite şi Taxe locale prin care se 

propune aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, 
taxele speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018, în oraşul Buftea; 

ln conformitate cu: 
·Titlul IX - Impozite şi taxe locale, din Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
·Prevederile art. 20 alin.1) lit. b), art.27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, ale Ordonanţei Guvernului 
României nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Legea nr. 20712015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

·Prevederile art. 27, 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 orasului Buftea; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (c) şi ale art.1i5 alin. (1) lit. (b) din 

Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. (1) - Se aprobă cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor 
locale, taxele speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018, în oraşul Buftea, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2018. 
Art.2. - Pentru anul 2018, 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. 

Art.3. - Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de 
transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, respectiv până la data de 31 
martie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%, potrivit art.462 alin.(2), art.467 
alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal. 

Art.4. - Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 



Art. 5. - 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 - judeţul 
Ilfov. 

PREŞEDINTE 

CIOCIOI 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 

/}Uf!Uu:~'f/ 
l/ (/ (_ .. ~· 



ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Loca!· /ţij /c:JV. /,,!., M/ţ 

privind stabilirea impozite/or şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2018 

TABLOUL 
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al orasului Buftea, 
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Art. 457 alin. (2) 

Tipul clădirii 

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic si/sau chimic 
B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesuouse unui tratament termic si/sau chimic 
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic 
D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesuouse unui tratament termic si/sau chimic 

0,08%- 0,2% 

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

Valoarea imoozabilă 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

1.000 

300 

200 

125 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

600 

200 

175 

75 

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

0,08% 
- lei/m2 

-

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 
Valoarea imoozabilă 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

1.000 

300 

200 

125 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

600 

200 

175 

75 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

Art. 458 alin. (1) 
. 460 alin. (1) 
. 460 alin. (2) 
. 462 alin. (2) 

0,2%-1,3% 
0,08%- 0,2% 
0,2% -1,3% 

0% -10% 

0,2% 
0,2% 
1,3% 
10% 

1 



Zona în 
cadrul 

localităţii 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
O I I I li I III I IV I V 

8.282 - 6.878 - 6.042 - 5.236 - 711 - 569-
20.706 17.194 15.106 13.090 1.788 1.422 

A 

6.878 - 5.199 - 4.215 - 3.558 - 569- 427 -
17.194 12.998 10.538 8.894 1.422 1.068 

B 

5.199 - 3.558 - 2.668- 1.690 - 427 - 284-
12.998 8.894 6.670 4.226 1.068 710 

c 
3.558 - 1.690 - 1.410- 984- 278- 142-
8.894 4.226 3.526 2.439 696 356 D 

Art. 465 alin. (4) 

Nr.I~ Zona I NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

crt. 
I 

Categoria ~ I A I B I c I 
de folosintă 

1 Teren arabil 28 21 19 
2 Păsu ne 21 19 15 
3 Fâneată 21 19 15 
4 Vie 46 35 28 
5 Livadă 53 46 35 
6 Pădure sau alt teren 28 21 19 

J vegetatie forestieră 
7 TerenAtf~p§_~, 15 13 8 
8 Dr~i"Slcâ}'ler_ilte o o o 
9 Nerlf6ducti't: \~0\1' o o o 

D 

15 
13 
13 
19 
28 
15 

o 
o 
o 

2 

- lei/ha -
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
O I I I li I III I IV I V 

A 

28 
21 
21 
46 
53 
28 

15 
o 
o 

6545 

4447 

2113 

984 

- lei/ha -
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

B c I 

21 19 
19 15 
19 15 
35 28 
46 35 
21 19 

13 8 
o o 
o o 

D 

15 
13 
13 
19 
28 
15 

o 
o 
o 



Art. 465 alin. (7) - lei/ha -
NIVELURILE STABILITE PRIN NIVELURILE STABILITE DE 

Categoria de folosinţă CODUL FISCAL CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

1 Teren cu construcţii 22 - 31 31 
2 Teren arabil 42- 50 50 
3 Păşune 20-28 28 
4 Fâneaţă 20-28 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod o o 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48- 56 56 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod o o 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16 16 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie o o 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26- 34 34 
9 Drumuri şi căi ferate o o 
10 Teren nepr9fl~tfq.tiv v •"' ~" o o 

Art. 467 alin.;~~/~!:i> "~~(~ I COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL I COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

I 0% -10% I 10% $ ' ;~~~ <. ' -, ~~· \ 

\c~\ /~~·~ţ1;1 ,~~ 

3 



Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

;·OU,Z86;1\111JG:o.A.de~ 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate llei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea I 8 
cilindrică de oână la 1.600 cm3

, inclusiv 
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm" şi 2.000 cm 
inclusiv 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm" şi 2.600 cm 
inclusiv 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm" şi 3.000 cm 
inclusiv 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 

Autobuze, autocare, microbuze 

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusiv 
Tractoare înmatriculate 

li. Vehicule înregistrate 

9 

18 

72 

144 

290 
24 
30 

18 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm * 
1.1 vehicule înreaistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm 2-4 
1.2 vehicule înreaistrate cu capacitate cilindrică> 4.800 cm 4-6 
2. Vehicule fără caoacitate cilindrică evidentiată 50-150 lei/an 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta 

8 

9 

18 

72 

144 

290 
24 
30 

18 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

- lei/200 cm" * 
2 
4 
50 

* grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

50% 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

50% -100% 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

Art. 470 alin. (3) 

4 



Art. 470 alin. (5) 
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată Ax(e) motor(oare) cu Ax(e) motor(oare) cu 

maximă admisă sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie 
pneumatică sau pentru axele motoare pneumatică sau pentru axele motoare 

echivalentele recunoscute echivalentele recunoscute 

I două axe 
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone o 142 o 142 
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 142 395 
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 395 555 
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 555 1257 
5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 555 1257 

li 3 axe 
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 142 248 
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 248 509 
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 509 661 
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 661 1019 
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1019 1583 
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1019 1583 
7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 1019 1583 

111 4 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 661 670 
2 Masa de cel puţin 25_ţ9ne, dar mai mică de 27 tone 670 1046 670 1046 
3 Masa de cel pyţj[i-'2]_~;:~~[ mai mică de 29 tone 1046 1661 1046 1661 
4 Masa de ceV~~29 tone~.J{iai mică de 31 tone 1661 2464 1661 2464 
5 Masa de c1!J>)'.lţi~}~~'~:&~~. \dM,~ij ai mică de 32 tone 1661 2464 1661 2464 
6 Masa de cţ~uţilî;3~~~!?Jt~) 

' I \ ,> ~ •/ 

10:;1 1661 2464 1661 2464 
\I ;\ , . l I /o~°'1 

/ 

5 



Art. 470 alin. (6) 
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
Impozitul în lei/an) lmoozitul în lei/anl 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată Ax(e) motor(oare) cu Ax(e) motor(oare) cu 

maximă admisă sistem de suspensie alte sisteme de suspensie sistem de suspensie alte sisteme de suspensie 
pneumatică sau un pentru axele motoare, 

pneumatică sau un pentru axele motoare echivalentele recunoscute, majorate echivalentele recunoscute maiorate 
I 2 + 1 axe 

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone o o o o 
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone o o o o 
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone o 64 o 64 
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 64 147 
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 147 344 
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 344 445 
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 445 803 
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 803 1408 
9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 803 1408 

li 2 + 2 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 138 321 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 321 528 
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 528 775 
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 775 936 
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 936 1537 
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1537 2133 
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2133 3239 
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2133 3239 
9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 2133 3239 

111 2 + 3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar_,,~.r~ 38 tone 1698 2363 1698 2363 
2 Masa de cel puţin 38 tone, <;i(l\.l;J'.iarmlci:f.e~JtQ tone 2363 3211 2363 3211 
3 Masa de cel puţin 40 tone/~?/ /«?!~'.:: \(~,~\ 2363 3211 2363 3211 

IV 3 + 2 axe I ::? I /,ft#!l:s 'i?\\ l~-1 
1 Masa de cel puţin 36 tone\~Jl[ 1marJ'.l ~9~ ţ'85fone 1500 2083 1500 2083 

',_.' ,,..._,_ 



2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tom. 2083 2881 2083 2881 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 2881 4262 
4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 2881 4262 

V 3 + 3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 853 1032 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1032 1542 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1542 2454 
4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 1542 2454 

Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote 
NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE 

Masa totală maximă autorizată 
PRIN CODUL FISCAL DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

Impozit - lei - Impozit - lei -
a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52 
d. Peste 5 tone 64 64 
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 
3. Bărci cu motor 210 210 
4. Nave de sport şi agrement 0-1.119 1.119 
5. Scutere de apă 210 210 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 559 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 909 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.398 
d) peste 4000 CP 2.237 2.237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1 OOO tdw sau fracţiune din acesta 182 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: --- X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclu?i( --, 

v21, '''·· 182 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi1~<1r.la 30oo·Cf~toi;ie, inclusiv 280 280 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone f "'~( /~'.fi„~~·""':. \ \~,a\ 490 490 

Art. 472 alin. (2) I COTEl~$Tl:\âfl;îftJLS'PRIN ~OPUL FISCAL I COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

I \ cr\· u"ra;.:xo.~~Y I 10% 
b ~ 



Art. 47 4 alin. (1) 
Taxa oentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 
a) până la 150 m2 inclusiv 

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 

f) peste 1.000 m2 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa oentru avizarea certificatului de urbanism 
Art. 474 alin. (10) 
Taxa oentru eliberarea autorizatiei de foraie sau excavări 
Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame 
situate oe căile si în soatiile oublice 
Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 

bransamente 
Art. 474 alin. (16) 
Taxa oentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă 
Art. 475 alin. (1) 
Taxa oentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 
Art. 475 alin. (2) 
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
HCL nr.67/29.06.2015 
Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o supra~~ la 500 m2

, 

inclusiv Ă ~-'11'_.--""._~o:< , · 

Art. 475 alin. (3) lit. b) /z.Y 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a aurot'Jza 
activităţii de alimentaţie publică pentru o sud~aţă 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

- lei -
5-6 
6-7 
7-9 
9 - 12 
12 - 14 

14 + 0,01 lei/m.::, pentru fiecare m 
care deoăseste 1. OOO m2 

o - 15 

o - 15 

0-8 

o - 13 

9 

0-20 

O- 80 

o -4.000 

o - 8.000 

8 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

- lei -
5 
6 
8 
10 
12 

14 + 0,01 lei/m.::, pentru fiecare m 
care depăseste 1.000 m2 

11 

6 

6 

9 

7 

20 

60 

100 

200 



Art. 477 alin. (5) 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

Art. 478 alin. (2) 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
entru reclamă si oublicitate 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
comoetitie soortivă internă sau internatională 
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 

1% -3% 
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

- lei/m" sau fracţiune de m -

O- 32 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

0%-2% 

0%-5% 

Art. 486 alin. (1) ~ Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură si arheoloaice si altele asemenea. 
Art. 486 alin. (2) ~Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu 
imoact asuora mediului înconiurător. 
Art. 486 alin. (4) ~ Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului I 500 - 750* 
local, fără ca maiorarea să ooată deoăsi 50% din această valoare*. 
Art. 486 alin. (5) ~ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de oe alte asemenea olanuri. 

Art. 489 alin. (1) şi (2) 
„(2) Cotele adiţionale ... nu pot fi mai mari de 50% 
fată de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu." 

leşte cotă adiţională. 

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

3% 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

- lei/m" sau fracţiune de m -

23 

17 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

2% 

5% 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

Sunt prevăzute în anexa A 

Sunt prevăzute în anexa A 

500 

o 

·nserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asţ.Jpr~. 
: Cotele aditionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care\!{~~ ozitelor si taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote orocentuale. 

0%- 500% I o 
9 



500 [Ari' 489 alin. (5) I o% - 500% I ·~ 
l/ll" ~-==-=========-" 

11,~1*$~Ncm1uNIJ~::;1 
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) ~ 

~ lit. a) se sancţionează cu amendă 

~ lit. b) se sanctionează cu amendă 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
soectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă. 

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

- lei -

70-279 
279-696 

325-1.578 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

- lei -

70-279 
279-696 

325-1.578 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) în cazul persoanelor iuridice, limitele minime şi maxime ale amenzil()_rprevăzute la alif1._P) şi (4l_sE3 majorează cu 300%. > > > 
> Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă I 280 - 1. 116 
>Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă I 1.116 - 2.784 
> Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la I 1.300 - 6.312 
soectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă 

'· .. 'QAP,ITOLU tt:1x ....:'A.ll;TE'.~'FAXE'. l:dCAl.:E: 

Art.486. - (1) Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

Taxă 

Taxa 
Taxa 
Taxa oentru ocuoarea terenurilor cu constructii orovizorii 
Taxa eliberare acord functionare 
Taxa acord domeniul oublic 
Taxa oublicitate 
Taxa utilizare a domeniului public pentru filmare 

Taxa pentru locatiile de pana la 1.000 mp 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

-lei-

1,5 /oră/vehicul 
1 /mo/zi 
1 /mo/zi 
1 /mo/zi 

100 
15 
1/zi 

500 /zi/locatie 
600 /zi/locatie 
250 /zi/locatie 
300 /zi/locatie 

10 

280-1.116 
1.116-2.784 

1.300 -6.312 

Anexa A. 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
- lei -

1,5 /oră/vehicul 
1 /mo/zi 

1/zi 

500 /zi/locatie 
600 /zi/locatie 
250 /zi/locatie 
300 /zi/locatie 



j Pentru locatiile de peste 1.000 mp, taxa se va calcula la fieci 1 solicitare de 
t 1.000 mp indiferent de fractia solicitata (dintr-o mie) 50% din valoarea taxei 

stabilite pentru primii 1.000 mp 
Taxa pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule 
Până la 1,5 t 10 /zi 10 /zi 
Până la 3 t 15 /zi 15 /zi 
Până la 5 t 18 /zi 18 /zi 
Tarif pentru inchirierea tarabelor pentru producatori/comercianti - lei/mp/zi 4 4 
Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din 2,4 2,4 
exercitarea unei activităti autorizate pe cont propriu (lei/mp/zi) 
Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie-lei/mp/zi 2,4 2,4 
Spaţii piată bazar, hala - lei/mp/zi 0,6 0,6 
Taxă cântar- lei/buc/zi 3 3 
Taxa boxă pentru producatori/ comercianti - lei/buc/lună 40 40 
Folosirea boxelor şi vitrinelor frigorifice în hală 
Porci în carcasă sau tranşati/cap 30 30 
Tineret bovin tranşat 120-150 kg/cap 30 30 
Ovine, caprine/cap 6 6 
Bovine peste 151/300 kg şi peste/cap 30 30 
Folosirea boxei pentru vânzare brânză, unt, smântână lei/zi 3+1 de fiecare butoi 3+1 de fiecare butoi 
Vânzare lapte lei/zi 1,8 1,8 
Vânzare peşte proaspăt sau congelat lei/mp./zi 3 3 
Vânzare păsari tăiate - lei/zi 6 6 
Folosire frigidere - 24 ore 24 24 
Taxă loc de înhumare pe perioadă de 7 ani 200 200 
Taxă capelă 1-2 zile 25 25 
Taxă întretinere cimitir/an 15 15 
TAXĂ IZLAZ ŞI CULTURI AGRICOLE 
Pentru fiecare 1.000 mp. nearat 25 25 
Pentru fiecare 1. OOO mp. arat 20 20 
TAXĂ PENTRU REALIZAREA DE COPII 
DUPĂ DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 
pentru xeroxarea unei pagini A4 - faţă 1,5 1,5 
pentru xeroxarea unei pagini A4 - faţă-verso 3 3 
pentru xeroxarea unei pagini A3 - faţă 2,5 2,5 
pentru xeroxarea unei pagini A3 - fată-verso 5 5 
TAXA OFICIERE CASATORIE IN SPATIUL PUBLIC 

Pentru zilele lucratoare, in orele de program normal de lucru - -
Pentru oficierea casatoriei in sediul primariei la ora oficiala 1 O<oo·-~ 
din zilele de sambata si duminica sau zile declarate nelucr;âÎo~r~Y-"1~c!(1/~, 50 50 

Pentru oficierea casatoriei in sediul primariei, in zii}?(~e. $.Clrnbatâ~~u 
Duminica ori in zilele declarate nelucratoare, dupa ora .~,<00/(1_,'fr~~6,0Qt 100 100 

.\ I ';"'i \\ x)·• 111~·'~~ • • .. · . .li .J 
i u·-+. "Jfr I ".._ 
I <t:'-e"'.... '· I ..J, 



Pentru oficierea casatoriei in afara sediului 
. 

serviciului public/primarie, indiferent de zi 
08.00-11.00 200 200 
11.00-16.00 400 400 
Taxa timbru privind eliberarea extrasului multilingv 50 50 
TAXA DE SALUBRITATE 
(pentru persoanele fizice/juridice, care nu au încheiate contracte de 
salubrizare cu operatorul serviciului public) 
Persoane fizice cu domiciliul in Buftea 7 ,5 lei/pers/luna 7,5 lei/pers/luna 

dar nu mai mult de 30 lei/luna/familie dar nu mai mult de 30 lei/luna/familie 
Persoane fizice care detin proprietate pe raza orasului Buftea 

30 lei/gospodarie/luna 30 lei/gospodarie/luna dar nu au domiciliul in orasul Buftea 
Persoane juridice - institutii publice 50 lei/mc/luna 50 lei/mc/luna 
Persoane juridice - aQenti economici 53/mc/luna 53/mc/luna 
Art. 486. - (2) ~ Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi 

utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 50 50 
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru 
activitătile cu impact asupra mediului înconjurător. 
Pentru echipamentele/utilajele existente in patrimonial persoanelor fizice/juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se 
achita pana cel tarziu la data de 31 martie. Pentru echipamentele !utilajele dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxa se datoreaza incepand cu data de 
intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit echipamentu/ /utiajul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal si se achita in cel 
mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii. 
Pentru echipamentele/utilajele instrainate sau scoase din functiune, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a 
produs aceasta situatie -~ionat cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.Pentru echipamentele/utilajele dobandite sau instrainate in cursul 
anului, contribuabi~fj„?c;;4_eW!J]; ~claratia fiscala in term_e_~ de 3? de z_ile ~~ la ~ata doban~irii_s~u i~strain~rii,_ insotita de d?cur:iente jus~ificative. 
Nedeclararea sauf ~eCÎarare~ ' te termen a dobandrm sau rnstrarnam ech1pamentului/utila1ulur constrture contraventre sr se snctroneaza conform 
prevederilor Coc(d/jjf f;i$f!?l~ti mo(ij~arile si completa rile ulterioare . 

• ' ~' '· \ _p ,, 

SEF BIROU, IMPOZITE SI TAXRLOCALE 
MANEA ADRI·AF. //'; l 

I/ 
ţ/ 

i 

12 


