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HOTĂRÂREA NR. 67 
Din 29 Iunie 2015 

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului local 
nr.123/2014 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile 

în anul fiscal 2015, în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 

• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Registrul Agricol, 
Cadastru, Arhivă şi Biroul Taxe şi Impozite locale; 

• Văzând adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr.1015/2015; 
• Hotărârea Consiliului local nr.123/2014 privind privind aprobarea nivelurilor 

pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2015, în oraşul 
Buftea; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
• Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
• ~egea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

ln conformitate cu prevederile art.1, art.2, art.5 alin.(2), art. 8 alin. (2) din Legea 
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol, ale Ordinului nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a 
prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, ale Ordinului comun emis de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 
alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol şi ale 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, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 



HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
local nr.123/2014 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în 
anul fiscal 2015, în oraşul Buftea, după cum urmează: 

1. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

Art.268 Cod Fiscal 
Taxa pentru eliberarea /vizarea atestatului de 
roducător 

Taxa pentru eliberarea carnetului de 
comercializare produse din sectorul agricol 

---· ---- ·-·· 

Nivelurile aplicabile în anul 
fiscal 2015 

30 lei /semestru 

___ „ __ _ 

12,4 lei /buc. 

Art.2. Primarul oraşului Buftea, prin Compartimentul Registrul Agricol, Cadastru, 
Arhivă şi Biroul Taxe şi Impozite, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. 

Art.3. Secretarul oraşului 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 şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Ilfov. 
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