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HOTĂRÂREA NR.165 
Din 27 Decembrie 2016 

privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte 
taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2017, 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 si amenzile aplicabile în anul fiscal 2017, în oraşul Buftea; 

Î~ conformitate cu: 
·Titlul IX - "Impozite şi taxe locale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
• Prevederile art. 20 alin.1) lit. b), 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; 

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
·Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 
• Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
·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 oraşului Buftea; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. (c) şi ale art.115 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 2017, în oraşul Buftea, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2017. 

Art.2. - Pentru anul 2017, nivelul taxelor extrajudiciare de timbru se aplică astfel cum 
este stabilit prin Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, iar 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. 
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