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privind aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru călătoria 
cu autobuzul prin curse regulate, în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul oraşului Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de transport public local; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 
• Declaratia de înregistrare fiscală nr.395062/06.01.2012 
• Prevederile Legii nr. 92 din 1 O aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public 
local; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea 
Studiului de oportunitate În vederea delegării gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate În oraşul Buftea , stabilirea modalităţii de gestiune 
a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate În oraşul Buftea 
şi aprobarea Contractului de atribuire. 
• În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (6), lit. a) pct. 14 şi al art. 45 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţie i publice locale; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă tariful pentru o călătorie cu autobuzul în oraşul Buftea, în 
cuantum de 2.00 lei /călătorie (inclusiv TVA). 

Art.2. Se aprobă valoarea abonamentului de călătorie cu autobuzul în oraşul 
Buftea, în cuantum de 50 lei/lună (inclusiv TVA) . 

Art.3. Articolul 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 99/16.12.2011 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor 

interesaţi şi Instituţiei Prefectului Ilfov. 

Cont~rse ează 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de transport şi pretul 

abonamentelor pentru călătoriile cu autobuzele, în oraşul Buftea 

în conformitate cu art. 16, alin. (1) din Legea nr.92/2007 "Consiliile locale, 
consiliile judeţene , precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate 
să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze 
prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a 
acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există". 

Prin Legea nr. 51/08.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de util ităţi publice şi 
Legea nr. 92/10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, s-a stabilit cadrul 
de organizare, reglementare, control , monitorizare şi gestionare a serviciului regulat de 
transport public local de persoane prin curse regulate, cu mijloace rutiere de transport în 
comun. 

Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, 
în condiţiile prezentei legi , precum şi ale Legii nr. 51/2006, prin hotărâre adoptată de 
consiliile locale. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.272 din 12 decembrie 2007, pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane propunem aprobarea tarifelor pentru 
transportul public local de persoane cu autobuzele, conform hotărârii. 

Apreciem că prin această măsură se creează premisele rea l izării de către 

operatorii de transport unor investiţii specifice în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
sistemului de transport public local, de natură să contribuie la creşterea calităţii 

serviciilor prestate. 
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se realizează 

prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice şi mijloace de transport 
care aparţin operatorilor, titulari ai licenţelor de traseu. 

Având în vedere cele menţionate, propun spre adoptare proiectul de hotărâre 
prezentat. 

PRIM 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de transport şi pretul 

abonamentelor pentru călătoriile cu autobuzul, în oraşul Buftea 

Prin Legea nr. 51/08.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi 
Legea nr. 92/10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local , s-a stabilit cadrul 
de organizare, reglementare, control, monitorizare şi gestionare a serviciului regulat de 
transport public local de persoane prin curse regulate, cu mijloace rutiere de transport în 
comun. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.272 din 12 decembrie 2007, pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane propunem aprobarea următoarelor tarife 
pentru transportul public local de persoane cu autobuzele. 

Apreciem că prin această măsură se creează premisele realizării de către 
operatorii de transport unor investiţii specifice în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
sistemului de transport public local , de natură să contribuie la creşterea calităţii 

serviciilor prestate. 
Serviciul subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate 

se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico - edilitare specifice şi mijloace 
de transport care aparţin operatorilor, titulari ai licenţelor de traseu, respectiv societatea 
Consiliului Local S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. 

Având în vedere că din data de 06 ianuarie 2012 societatea mai sus mentionata 
a depus la Administratia Fiscala declaratie de înregistrare fiscală ca platitor de TVA este 
absolut necesar ca în tariful pentru calatoria cu autobuzul să fie inclus şi T.V.A.-ul, 
astfel că propunem următoarele tarife : 

);> tariful pentru o călătorie este de 2.00 lei /călătorie (inclusiv TVA). 
);> valoarea abonamentului de călătorie este de 50 lei/lună (inclusiv TVA) . 

Facem precizarea că articolul 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 99/16.12.2011 
îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Având în vedere cele menţionate , susţinem şi propunem spre adoptare proiectul 
de hotărâre prezentat. 

Compartiment autorizare servicii de transport public local 
Inspector, 
CIOBANU ILIE 



DECLARA ŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARA ŢIE 
DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI 
ŞI ALTE ENTITĂŢI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 

A. FELt;L DECLARA TIEI 

010 
Nr de operator de 
date cu caracter 
personal- 759 

1. DECLARA ŢIE DE ÎNREGISTRARE 2. DECLARA ŢIE DE 1\IENTIUNI X 
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 

1. COD DE IDENTIFICARE FISCALA 1 1 1 1 ~1 41;" 1 °/l :li /,-1 1 ,- ' 
L-t '1 '~- )"- , ~- .-

2. DENUMIRE 1 ;) {' C-:-E /Jt:.- f-1 /(-t ;) rj/-?J Li C s·c-l:!t/ .,;;~ .-! 
-- -.1--

3. DOMICILIU FISCAL 
/· - / 

1 Locali tate 
1 

f)i/ ~ ,-::-:c-LJ_ 
1 Sector Judet ' L- ·-1-tj) (/ /' ' (.....- -1 

Strada Fi414. N'/1 // :~-' .-!/f l)/::--::J"Lt/' ,_· Nr. 1 ti' 1 Bloc 
1 1 Se. 

- 1 ' ' --.. 1' • 

Et. 13 X611~1 "'37/t~. cdâ postal 
1 

( !ţ'.;_- { ,; ,· Tara 1 
. ) 

/tţ.' 
'! .. >' 1 : -·7 /); 1 (•r-

Telefon V !p"tr ~ lY/2:1 C,/ / c- c ;! ( ~ 1/v:_· Fax 1 rJ 'i2;t; ~ 3o {}li z 1 E-mail 1 
4. FORMA DE ORGANIZARE 

Persoană juridică X Asociaţie familială Asociaţie 1 1 
Asociaţie de proprietari 

Fundaţie Federaţie Sindicat, federaţie sindicală, confederaţie 

Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică 

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL 

\.Număr autorizaţie de funcţionare/ Număr act legal de înfiinţare // 'Îtll ;) ce( r) ' .. " ;\_,({/ 

2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate 

3. felul sediului 

3.1. Plătitor cu sediul central in România 

Sediul central 
1 

1 Sucursală 

Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare 

3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate 

Ţara 1 [Sediu permanent 
1 

1 Filială 1 [Sucursală 

Reprezentantă 1 ! Alte subunităţi Sediu fix 

4. Cod de identificare fiscală a unitătii divizate 
1 1 1 1 1 1 1 

5. Forma juridică 

6. Forma de proprietate 

7.Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art.67 alin (3) lit.b) din Codul Fiscal 

D. REPREZENTARE PRIN: 

Împuternicit 
1 

1 Reprezentant legal k Reprezentant fiscal 

Nr. act 1 / 1 Data 
1 

l:j. .;?: ,-'1 ' !.' 

ca··&( 

Date de identificare 



DE~L \ liR E 'L'\IE. PR E'\.L' \IE 
1 

DQ:I.!!CIL!L FISC-\L 1 

Judet j Localitate 1 1 
Sector 

Strada \;r. l 1 
Bloc 1 1 Se. 

Et. 1 
.-\p. 1 Cod postal 1 

Telefon 1 

Fax 1 E-mail 1 

COD DE IDE\JTI FI C.-\RE F I SC.-\L .Ă 
1 1 1 J J 1 1 l J l J 1 J 

E. DATE PRI VI ;\0 VECTORL' L FISC.-\ L 

/. Taxa pe valoarea adauf!a/ii 

Înainle de reali::area u11or overa1iuni 1awbile si wu sc 111i1e de laxa ve raloarea ad6ue:a1ă CII dref)l de deducere 

1.1 . Ci fra de afaceri estimată a se realiza. contorm an. l52 al in .( 2) din Codul fi scai lei 

1.2. Înregistrare in scopuri de TVA ca urmare a dec larării fapwlui ca cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească 
plafonul de scutire pre\· ăzut la art . 152 alin. ( 1) din Codul fi scal. cu privire la regimul special de scutire pentru 
intreprinderile mici 

1.3. Înregistrare prin op!iune pent ru aplicarea regimului normal de TVA. deşi cifra de afaceri estimată conform art. ! 52 alin.(::!) 
din Codul Fiscal este infer ioară plafonului de scut ire prevăzut la an.l52 alin.( 1 l din Codul fiscal ,--

1.-1. Realizare in exclusivitate de operat iuni care nu dau drept de deducere a T\ .. -\ 

1.5. Înregistrarea în scopuri de T\'.-\ ca urmare a efectuării de operaţiun i rezultate din ac ti ' i tă\i economice pentru care locul 
li' rării 'prestări i se con s ideră ca fiind in stră i nătate. dacă taxa ar fi deductibilă. in ;:azul in care aceste opera!iuni ar fi fost 

1 realizate in România. conto rm an. 14.5 alin. (2) lit.b) din Codul fi scal 
1 

1.6. Înregistrare prin Op!iune pentru taxarea operaţi un ilor scutite, conform art. l-1 1 alin.(3) din Codul fi scai 1 
Cliaior des(âşuriirii d<! operaţiuni 1a.wbile şt sau sctttile de law pe ,·n/oarea ndfwgmci CII drepl de deducere 

1.7. Înregistrare in scopuri de T\ '.-\ pri n at ingerea sau depăş irea platonului de scutire prevăzut la art.! 52 alin.( 1) din Codul 
fi scal 1 
1.8. Înregistrare prin Op!iune pentru aplicarea regimului normal de T\ .. -\. deşi ci fra de afaceri reali zată conform art. l52 
alin.{:!) din Codul fiscal e;te inferioară plafonului de scutire prevazut la art.l52 alin.( 1) din Codul fi scal 1 
1.9. inregistrarea in scopuri de T\' .-\ ca urmare a efectuării de operaţi u ni rezul tate din acti vităţ i economice pentru care locul 
li v răr i i prest ăr ii se consideră ca fiind in străi nătate. dacă taxa ar fi deducribil ă. in cazul in care aceste operaţiuni ar fi fost -
rea li zate in România, conform art. 1-15 alin. (2) lit.b) din Codul fi scal 

1. 10. Înregistrare prin optiune pe11tn1 taxarea operaţ iunil or scutite. conform art . l-11 alin.(]) din Codul fi scal 

1.11 . Înregistrare in scopuri de T\ .. -\ ca urmare a: 

1.1 1.1. React ivării , in cazul comribuabi lilor scoşi din evidenp comribuabili lor declara!i inactivi prin ordin al preşedi ntelu i 

.-\.;--<.A.F . ,--

1.11.2. Înregistrării in Registru l Comerţu lu i a men ţiuni privind reluarea acti v i tăţii , in cazul persoanelor pentru care a 
incetat starea de inacti vitate temporară. în scr isă în Registrul Comerţu lui 

1.12. Cifra de afaceri din anul precedent. obţi nută sau. după caz, recalculată din 
i/ ) 2 

, ...-

~ opera!iuni taxabile ş i tsau scuti te de taxa pe , ·aloarea adăugată cu drept de deducere t:. j lei 

1.13. Perioada jiscalâ 

1. 13. 1. Lunară 1. 13.3. Semestrială \r. aprobare organ fi scai competent 

1.13.2. Trimestria l ă 1.13.4. Anuală \:r. aprobare or!!an fi scal competent 

.·11111/area inreeislrării in SCO{JUI' i de Ti ·.-1 $i SCOO/erea din eridt!IIIO Ca oerSOGI1â iiiiOO:a f>i /ii inref;!iS/rc71ă iii5C0f)lll'i de Ti '.·l 



1.14. Ca urmare a încetării act ivitătii sale economice 

1.15. Ca urmare a des făşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TY A 

1.16. Începând cu data de 1 1 

2. Impozit pe profit 

2. 1. Luare în evidentă Începând cu data de 1 1 

2.2. Scoatere din evidentă Începând cu data de 1 1 

2.3. Perioada fiscală 

2.3. 1. Trirnestrială 1 1 2.3 .2. r\ nuală 
3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 

3. 1. Luare In evidentă Începând cu data de 1 1 

3.2. Scoatere din evidentă Începând cu data de 1 1 

4. Accize 

4.1. Luare în evidentă Începând cu data de 1 1 
4.2. Scoatere din evidentă i ncepând cu data de 1 1 

5. Impozit/a ţiţeiul din producţia i11temii 

5. 1. Luare în evidentă Începând cu data de 1 1 

5.2. Scoatere din evidentă Începând cu data de 1 1 

6. Impozit pe veflilu/ din salarii si pe venituri asimilate salariilor si colllriburii sociale 

6. 1. La î11fiintare 

6. I . I .Număr mediu de salariat i estimat de până la 3 salariati exclus iv 

6. 1.2. Venit total estimat de până la 100.000 euro 

6. 2. Perioada {isca/ti 

6.2. 1. Lunară potrivit legii 1 1 6.2.2. Lunară prin OP tiune 

6.2.3. Tri rnestria lă 

6.3. /mfJozit pe venitul din salarii si f)e ve11ituri asimilate salariilor 

6.3 .1. Luare In evidentă Începând cu data de 1 1 

6.3.2. Scoatere din evidentă Începând cu data de 1 1 

6.4. Contributia f)efl tm asigurtiri sociale de stituitate 

6.4. 1. Luare în evidentă Începând cu data de 1 1 

6.4.2. Scoatere din ev identă Începând cu data de 1 1 

6. 5. Contributia de asigurări f)efltm somai 

6.5. 1. Luare în evidentă Începând cu data de 1 1 

6.5.2. Scoatere din evidentă începând cu data de 1 1 

6.6. Colltribu(ia de asigurare pentru accidente de mu11cti si boli f)ro{esionale 

6.6. 1. Luare în evidentă Începând cu data de 1 1 

6.6 .2. Scoatere din evidentă Începând cu data de 1 1 

6. 7. Co11triburia de asigurări sociale 

6.7. 1. Luare în evidentă Începând cu data de 1 1 

6.7.2. Scoatere din ev identă Începând cu data de 1 1 

6.8. Contributia la Folldul de garantare pentm plata creanţelor salariale 

6.8.1. Luare în evidentă Începând cu data de 1 1 

6.8.2. Scoatere din evidentă Începând cu data de 1 1 
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