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HOTĂRÂREA NR. 77 
Din 29 Iunie 2015 

privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea terenului sintetic de mini - fotbal, situat 
în Buftea, Intrarea Stadionului, nr.1, Judet Ilfov, în vederea desfăşurării 

' activitătilor sportive 
' 

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 Domeniul Public, f0 rivat 
şi Biroul Taxe şi Impozite locale; 
Art.14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.(c), lit.{d), alin.5 lit.a) şi 
alin.(6) lit.(a), pct.6 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 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. (1) Se aprobă tariful pentru utilizarea terenului sintetic de mini - fotbal, situat 
în Buftea, Intrarea Stadionului, nr.1, Judeţ Ilfov, în suprafaţă de 1104 mp (24 m x 46m), în 
vederea desfăşurării activitătilor sportive, după cum urmează: 

- Închiriere teren sintetic mini - fotbal : 30 lei/oră/ zi 
- Închiriere teren sintetic mini - fotbal : 50 lei/oră/nocturnă. 
(2) În cazul în care se solicită închirierea terenului sintetic de mini - fotbal, pentru 

fracţii de oră, taxa de închiriere se va achita la tarif întreg conform aliniat 1. 
(3) Sumele încasate potrivit art. 1 se constituie venit la bugetul local. 

Art.2. Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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 lnstitutiei Prefectului Judetului 
Ilfov. 

0 
PA ..4, , , 

~ ~ 
•• 

PREŞ EDI 

FERAPĂS~~~~~ 

Contrasemnează 

SECRETAR, 

ANGHE'Y".~IA~1A; MIHAELA 

(~_'~ t;_yt!:f 
/ r1 V/ 


