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HOTĂRÂREA NR. 249 
din 23 decembrie 2019 

privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei având data scadentă mai veche 
de 31.12.2015, aflate în sold la data de 31.12.2019 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe Locale prin care se 
propune anularea creantelor fiscale, mai mici de 40 lei cu data scadentă mai veche de 
31.12.2015, aflate în sold la data de 31.12.2019; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu: 
• Prevederile art. 266 alin. (1), alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

• Prevederile art. 87 alin. (4), art. 129 alin. (4) lit. (c), alin. (14) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art, 1. - Se aprobă anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la 
data de 31.12.2019 cu data scadentă mai veche de 31.12.2015, înregistrate în evidenţele 
fiscale ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Oraşului Buftea, în conformitate cu 
prevederile art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale 
datorate bugetului local şi neachitate de debitori, aflate în sold la data de 31 decembrie 
2019 cu data scadentă mai veche de 31.12.2015, prevăzute în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea să efectueze 
demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor 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 pentru ducerea la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul 

Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL Ll.1.IANA - ~AELA 
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