
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
E-mail: contact@primariabuftea.ro 

Web: www:§rimariabu,tea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 153 
din 08 decembrie 2020 

privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, 
alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, în oraşul Buftea 

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 aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, 
taxele speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, în oraşul Buftea; 

•Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară; 

În conformitate cu: 
• Titlul IX - Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 20 alin.1) lit. b), art. 27, 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, ale Ordonanţei Guvernului 
României nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

• Prevederile art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (c) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (c), art.5 lit.cc) 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. (1) - Se aprobă cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor 
locale, taxele speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, în oraşul Buftea, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2021. 
Art.2. - Pentru anul 2021, 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. 

Art.3. - Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de 
transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, respectiv până la data de 31 
martie 2021 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%, potrivit art. 462 alin. (2), art. 467 alin. 
(2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 



Art.4. - Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. - 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. 
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TABLOUL 
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al orasului Buftea, 
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Art 457 alin. (2 

Tipul clădirii 

A. Clădiri cu cadre din beton annat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 
B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămida nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 
C. Clădire-anexă cu cadre din beton annat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 
D. Cladire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 
naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

0,08%- 0,2% 

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 
Valoarea impozabilă 

Cu instalaţii de apa, 
canalizare, electrice şi 

lncălzire ( condiţii 
cumulative) 

1.060 

318 

212 

133 

Fara instalaţii de apa, 
canalizare, electricitate 

sau lncălzire 

636 

212 

185 

80 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILIT, 

Art. 458 alin. _!!! 0,2%-1,3% 
Art. 460 alin. (1) 0,08%-0,2% 
Art. 460 alin. (2) 0,2%-1,3% 
Art. 462 alin. (2) 0%-10% 

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

0,08% 
- lei/m2 -

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 indexate cu rata inflatiei 3,8% 

Valoarea impozabilă indexata 

Cu instalaţii de apa, 
canalizare, electrice şi 

lncălzire (condiţii 

cumulative) 

1.100 

330 

220 

138 

Fara instalaţii de apa, 
canalizare, electricitate 

sau Tncălzire 

660 

220 

192 

83 

DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0,2% 
0,2% 
1,3% 
10% 
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Art. 465 alin. 121 - lei/ha -
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

Zona în PENTRU ANUL 2020 PENTRU ANUL 2021 Indexate cu rata inflatiei 3 8% PENTRU ANUL 2021 , 
cad_rul .. Nivelurile impozitului/taxei, Nivelurile impozitului/taxei, Nivelurile impozitului~axei, ' 

localită~i oe ranauri de localităti oe ranauri de localităti ne ranauri de localităti , 
III III III I 

A 5.548 - 13.870 I 5.759 - 14.397 I 6.545 
B 
C 
D 

Art. 465 alin. (4) 

Nr.I~ crt. Catego 
de folosintă 

1 Teren arabil 
2 Păşune 

3 Fâneaţă 

4 Vie 
5 Livadă 

3.770 - 9.424 I 3.913 - 9.782 I 4.447 
1.791-4.478 I 1.859-4.648 I 2.113 
1043-2.585 I 1.083-2.683 I 1.083 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 indexate cu rata inflatiei 3,8% 

- lei/ha -

A B C D A B I C I D 

29 22 20 16 30 23 21 17 

22 20 16 14 23 21 17 15 

22 20 16 14 23 21 17 15 

49 37 29 20 51 38 30 21 

56 49 37 29 58 51 38 30 

6 Pădure sau alt teren cu 29 22 20 16 30 23 

15 

21 

8 

17 
V"""'tatie forestieră 

7 Teren cu ape 16 14 8 o 
8 Drumuri şi căi ferate o o o o 
9 Nee_roductiv o o o o 

2 

17 
o o o 
o o o 
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Art. 465 alin. (7\ - lei/ha -
NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

Categoria de folosinţă CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 2021 indexate cu rata inflatiei 3,8% PENTRU ANUL 2021 

1 Teren cu construcţii 23- 32 24-33 31 

2 Teren arabil 45- 53 47-55 50 
3 Păşune 21 - 29 22-30 28 
4 Fâneaţă 21 - 29 22-30 28 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 51 - 59 53- 61 55 
5.1 Vie până la intrarea pe rod o o o 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 51 - 60 53-62 56 

6.1 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod o o o 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 8-17 8-18 16 

excentia celui nrevăzut la nr. crt. 7 .1 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure o o o 
cu rol de orotectie 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 1-6 1 - 6 6 
oiscicole 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 27-36 28-37 34 

9 Drumuri şi căi ferate o o o 
10 Teren neproductiv o o o 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 ~,,,.-~;:.,..-._ 

Art. 467 alin. (2) 0%-10% 10% /~\(:, !! , __ ., 
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Art. 470 alin. 121 

NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 indexate cu rata inflatiei 3,8% 

Nr. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică PENTRU ANUL 2020 
crt. Lei/200 cm' sau fracţiune din Lei/200 cm' sau fracţiune din aceasta 

aceasta 
I. Vehicule înmatriculate llei/200 cm' sau fractlune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 8 8 
cilindrică de oână la 1.600 cm3 inclusiv 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 9 9 
1.600 cm3 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică Intre 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 19 20 
inclusiv 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică Intre 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 76 79 
inclusiv 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 153 159 
inclusiv 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 308 320 
7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 31 32 

de oană la 12 tone inclusiv 
9 Tractoare înmatriculate 19 20 

li. Vehicule înr..,,istrate 

NIVELURILE STABILITE 
NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE 

DE CONSILIUL LOCAL 
CONSILIUL LOCAL PENTRU CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 
2021 indexate cu rata inflatiei PENTRU ANUL 2021 

38% 

1. Vehicule cu caoacitate cilindrică - lei/200 cm3 -• - lei/200 cm3 -• - lei/200 cm3 -• 

1.1 vehicule înreaistrate cu caoacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4 2-4 2 

1.2 vehicule înr=istrate cu caoacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 4-6 4 
2. Vehicule fără caoacitate cilindrică evidentiată 53 - 159 lei/an 55 -165 lei/an 55 

• Qru ia de 200 cm3 sau frar.tlune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

50%-100% 

4 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTJ>tt A•n ii .2!ll"I-
50% /' U/_.-
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Art. 470 alin. (51 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

I 12 axe 
1 I Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 

2 I Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 

3 I Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 

4 I Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 

5 I Masa de cel puţin 18 tone 

li I 3axe 
1 I Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 

2 I Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 

3 I Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 

4 I Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 

5 I Masa de cel pu~n 23 tone, dar mai mică de 25 tone 

6 I Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 

7 I Masa de cel puţin 26 tone 

III I 4 axe 
1 I Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 

2 I Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 

3 I Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 

4 I Masa de cel pu~n 29 tone, dar mai mică de 31 tone 

5 I Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 

6 I Masa de cel puţin 32 tone 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

lmpazitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie I Alte sisteme de suspensie 

pneumatică sau pentru axele motoare 
echivalentele recunoscute 

o 151 

151 418 

418 589 

589 1332 

589 1332 

151 263 

263 540 

540 701 

701 1079 

1079 1678 

1079 1678 

1079 1678 

701 710 

710 1109 

1109 1760 

1760 2611 

1760 2611 

1760 2611 

5 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 indexate cu rata inflatiei 3,8% 

Impozitul (în ~i/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie I Alte sisteme de suspensie 

pneumatică sau pentru axele motoare 
echivalentele recunoscute 

o 157 

157 434 

434 611 

611 1383 

611 1383 

157 273 

273 561 

561 728 

728 1120 

1120 1742 

1120 1742 

1120 1742 

728 737 

737 1151 

1151 1827 

1827 2710 

1827 

1827 
21,1q" r . ,11 , \ 
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Art. 470 alin. 16\ 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 PENTRU ANUL 2021 indexate cu rata inflatiei 3,8% 
lmnozitul în lei/anl lmoozitul m lei/an' 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată Ax(e) motor(oare) cu 
Ax(e) motor(oare) cu 

maximă admisă sistem de suspensie alte sisteme de suspensie 
sistem de suspensie alte sisteme de suspensie 

pneumatică sau un pentru axele motoare, 
pneumatică sau un pentru axele motoare echivalentele recunoscute, majorate 

echivalentele recunoscute maiorate 

I 2 + 1 axe 
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone o o o o 
2 Masa de cel pu~n 14 tone, dar mai mică de 16 tone o o o o 
3 Masa de cel pu~n 16 tone, dar mai mică de 18 tone o 68 o 71 

4 Masa de cel pu~n 18 tone, dar mai mică de 20 tone 68 156 71 162 

5 Masa de cel pu~n 20 tone, dar mai mică de 22 tone 156 364 162 378 

6 Masa de cel pu~n 22 tone, dar mai mică de 23 tone 364 472 378 490 

7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 472 850 490 882 

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 850 1492 882 1549 

9 Masa de cel puţin 28 tone 850 1492 882 1549 

li 2 + 2 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 146 340 152 353 

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 340 560 353 581 

3 Masa de cel pu~n 26 tone, dar mai mică de 28 tone 560 821 581 852 

4 Masa de cel pu~n 28 tone, dar mai mică de 29 tone 821 992 852 1030 

5 Masa de cel pu~n 29 tone, dar mai mică de 31 tone 992 1629 1030 1691 

6 Masa de cel pu~n 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1629 2260 1691 2346 

7 Masa de cel pu~n 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2260 3432 2346 3562 

8 Masa de cel pu~n 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2260 3432 2346 35~\/.c '.\Tl 

~~> 
/',, <).,-•' ," 1_1 , 

9 Masa de cel puţin 38 tone 2260 3432 2346 ;:3562< · 
/-.'<:,- ,,/' ";:,,/ 

III 2 + 3 axe i ; · \·: ''<:iv 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1799 2504 1867 \ >~599'>, /' '* '(\, ·•:· .,,. ··~ 

' ' ·, •,;; C}i 



2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2504 3403 2599 3532 

3 Masa de cel puţin 40 tone 2504 3403 2599 3532 

IV 3 + 2 axe 
1 Masa de cel pu~n 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1590 2207 1650 2291 

2 Masa de cel pu~n 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2207 3052 2291 3168 

3 Masa de cel pu~n 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3052 4516 3168 4688 

4 Masa de cel pu~n 44 tone 3052 4516 3168 4688 

V 3+3axe 
1 Masa de cel pu~n 36 tone, dar mai mică de 38 tone 904 1093 938 1135 

2 Masa de cel pu~n 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1093 1634 1135 1696 

3 Masa de cel pu~n 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1634 2600 1696 2699 

4 Masa de cel puţin 44 tone 1634 2600 1696 2699 

Art. 470 alin. 171 Remorci, semiremorci sau rulote 
NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

Masa totală maximă autorizată 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 indexate cu rata inflatiei 3,8% 

PENTRU ANUL 2020 
I moozit - lei - lmoozit - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 55 57 
d. Peste 5 tone 68 71 
Art. 470 alin. 181 Miiloace de transoort oe aoă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22 23 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60 62 
3. Bărci cu motor 223 231 .,,<" \: ; I}.··""-

4. Nave de sport şi agrement 1186 1231 / . )/ .. ' ,., , ' 
5. Scutere de apă 223 231 l?'~• / ,_.· \? \ 

6. Remorchere şi împingătoare: X X /.:'..:/ ', {;-•,,:-, -·.>-.,-

a) până la 500 CP, inclusiv 592 614 ' '•.:•r.·.-.. . ~·,, 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 963 1000 \ (\ .. /( 

' cc:- ';,-< ' 



c) peste 2000 CP şi pană la 4000 CP, inclusiv 1481 
d) peste 4000 CP 2370 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 192 
8. Ceamuri, şlepurl şi barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare pană la 1500 de tone, inclusiv 192 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi pană la 3000 de 297 
tone. inclusiv 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 519 

I COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
Arl 472 alin. (2) I 0%-10% 

Art. 474 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban 

Su_e_rafaja pentru care se obţine certificatul de urbanism 
a) pană la 150 m2 inclusiv 

b) Intre 151 şi 250 m• inclusiv 

c) între 251 şi 500 m• inclusiv 

d) Intre 501 şi 750 m2 inclusiv 

e) Intre 751 şi 1.000 m2 inclusiv 

f) peste 1.000 m2 

Art. 474 alln. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
Art. 474 alln. (10) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi 
reclame situate pe căile şi în spaţiile publice 
Art. 474 alln. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

Art. 474 alin. (16) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

- lei -

5-6 
6-7 
7-9 
9-13 
13-15 

15 + 0,01 lei/m2, 

pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2 

0-16 

0-16 

0-8 

0-14 

0-9 

8 

I 

I 

1537 
2460 
199 
X 

199 
308 

539 
COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 indexate 
cu rata lnflatiei 3,8% 

- lei -

5-6 
6-7 
7-9 
9-13 
13-16 

16 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

0-17 

0-17 

0-8 

0-15 

0-9 

10% 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

- lei-

5 
6 
8 
10 
13 

16 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depăşeste 1.000 m2 

11 

6 

6 
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Art. 475 alin. (1) 
Taxa =ntru eliberarea autorizatillor sanitare de functtonare 
Art. 475 alin. (2) 
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 
HCL nr.67/29.06.2015 
Art. 475 alin. (3) lit a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autoriza~ei privind 
desfăşurarea activităVi de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de 
nllnă la 500 m2• inclusiv 
Art. 475 alin. (3) llt b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autoriza~ei privind 
desfăşurarea activită~i de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai 
mare de 500 m2 

Art. 477 alin. (5) 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

Art. 478 alin. (2) 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 
b) ln cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
oentru reclamă sl "'•blicitate 

Art. 481 alin. (2) 
Impozitul pe spectacole 
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
compelijie sportivă internă sau internaţională 
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la llt. a) 

O- 21 

O - 85 

0-4.239 

0-8.477 

1% -3% 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

- lei/m2 sau fractiune de m' 

0-33 

0-24 

0-22 20 

O - 88 60 

0-4.400 100 

0-8.799 200 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL :/0_21 

3% 

NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 indexate 
cu rata inftatiei 3 8% 

PENTRU ANUL 2021 

- lei/m' sau fractiune de m' - lei/m' sau fractiune de m' 

0-34 23 

0-25 17 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

0%-2% 

0%-5% 

2% 

5% 
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NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 indexate 
cu rata inflatiei 3.i.8% 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Art. 486 alin. (1) ► Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, 
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

Art. 486 alin. (2) ►Taxe pentru de~nerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obijnerii de 
venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi 
taxe pentru activitătile cu impact asupra mediului înconjurător. 
Art. 486 alin. (4) ► Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului I 530 - 795 
local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare*. 
Art. 486 alin. (5) ► Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

lanuri cadastrale sau q_~_p~1 alt~~:~~pi;nea g1:gu~!1~:Aw~r„v,_,.,_,..rv✓>•i)•~M 

550- 825 

Sunt prevăzute în 
anexa A 

Sunt prevăzute în 
anexa A 

550 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTELE STABILITE OE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 489 alin. (1) şi (2) 
.(2) Cotele adi~onale ... nu pot fi mai mari de 50% 
faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.· 

0%-50% 

"Se inserează rând pentru fiecare Impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională. 
NOTĂ: ~aditionale-seapllc6asupra ntvelurlorcan,stau la baza -minării ~fi laxelor~ 

Art. 489 alin. (41 I 0% - 500% 
Art. 489 alin. (51 I 0% - 500% 

flo cil nlvelurlle sunt 

I MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contraven~a prevăzută la alin. (2) 'l> 

'l> lit a) se sanctionează cu amendă 

'l> lil b) se sanctionează cu amendă 
(4) lncălcarea nomielor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contraven~e şi se 
sanctionează cu amendă. 
M 493 alin. (4'1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art 
494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile 1ucratoare de la data primirii solicitării se sancţionează cu 
amendă 
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LIMITELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

-lei-
74-296 
296- 737 

344-1.673 

530-2.650 

o 

1n lei sau 1n cota procentuale. 

o 
500% 

LIMITELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 indexate cu 
rata inflatiei 3,8% 

- lei -
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LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(51 ln cazul =rsoanelor iuridice limitele minime şi maxime ale amenzilor orevăzute la alin. 13\ si 14) se majorează cu 300%. ► ► ► 
► Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit a) se sancţionează cu amendă 

► Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit b) se sanc~onează cu amendă 
► lncălcarea normelor tehnice privind tipărirea, lnregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
snPctacole constituie contraventie •i se sanctlonează cu amendă 

Art.486. - (1) Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

Taxa 
Taxa blic 
Taxa pentru ocuparea terenurilor cu constructil rovizorii 
Taxa eliberare acord functionare 
Taxa acord domeniul public 
Taxa publicitate 
Taxa utilizare a domeniului public pentru filmare 

Taxa pentru locatiile de pana la 1.000 mp 
Zona intravilan a orasului: filme scut. lumi metrai. videoclipuri 
Zona intravilan a orasulul: s 
Zona extravilan a orasului: filme scut lunq metrai. videoclipuri 
Zona extravilan a orasului: 
Pentru locatiile de peste 1.000 mp, taxa se va calcula la fiecare solicltare de 
1.000 mp indiferent de fractia solicitata (dintr-o mie) 50% din valoarea taxei 
stabilite pentru primii 1.000 m 
Taxa pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule 
Până la 1,5t 
Până la 3 t 
Până la 5t 
Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din 
ex1 ·· · ·· 

ocazie-leUmp/zi 

Taxă cântar - leUbuc!zj 

77-307 
307- 765 

357-1.737 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 
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- lei -

1/zi 

530 /zi/locatie 
636 /zi/locatie 
265 /zi/locatie 
318 /zi/locatie 

10 /zi 
16 /zi 
19 /zi 
2,5 

2,5 
0,6 
3 

308-1.228 
1.228 - 3.060 

1.428 - 6.948 

11~l~Qiii!:Al 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 
indexate cu rata inflatlei 3,8% 

- k!i -

1 /mp!zj 
1 /mp!zj 
1 /mpizj 

109 
17 
1/zj 

550 /zi/locatie 
660 /zi/locatie 
27 5 /zi/locatie 
330 /zi/locatie 
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Folosirea boxelor şi vitrinelor frigorifice în hală 
Porci în carcasă sau tranşati/cap 31 32 
Tineret bovin tranşat 120-150 kg/cap 31 32 
Ovine, caprine/cap 6 6 
Bovine peste 151/300 kg şi peste/cap 31 32 
Folosirea boxei pentru vânzare brânză, unt, smântână lei/zi 3+1 de fiecare butoi 3+ 1 de fiecare butoi 
Vânzare lapte lei/zi 1,9 2 
Vânzare peşte proaspăt sau congelat lei/mp./zi 3 3 
Vânzare păsari tăiate - lei/zi 6 6 
Folosire frioidere - 24 ore 25 26 
Taxă loc de înhumare pe perioadă de 7 ani 212 220 
Taxă capelă 1-2 zile 26 27 
Taxă intretinere cimitir/an 16 17 
TAXA IZLAZ ŞI CULTURI AGRICOLE 
Pentru fiecare 1.000 mp. nearat 26 27 
Pentru fiecare 1.000 mo. arat 21 22 
TAXĂ PENTRU REALIZAREA DE COPII 
DUPĂ DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 
pentru xeroxarea unei pagini A4 - fală 1,6 1,7 
pentru xeroxarea unei pagini A4 - faţă-verso 3 3 
pentru xeroxarea unei pagini A3 - faţă 2,6 2,7 
pentru xeroxarea unei pa11ini A3 - fată-verso 5 5 
TAXA OFICIERE CASATORIE IN SPATIUL PUBLIC 

Pentru zilele lucratoare, in orele de pro11ram normal de lucru - -
Pentru oficierea casatoriei in sediul primariei la ora oficiala 10.00 

53 55 din zilele de sambata si duminica sau zile declarate nelucratoare 
Pentru oficierea casatoriei in sediul primariei, in zilele de Sambata sau 

106 110 
Duminica ori in zilele declarate nelucratoare dupa ora 11.00 111.00-16.00\ 
Pentru oficierea casatoriei in afara sediului 
serviciului public/primarie, indiferent de zi 

08.00-11.00 212 220 
11.00-16.00 424 440 
Taxa timbru privind eliberarea extrasului multilini:iv 53 55 
TAXA DE SALUBRITATE-HCL 19/29.01.2019 
(pentru persoanele fizice~uridice, care nu au incheiate contracte de 
salubrizare cu ooeratorul serviciului oublic\ 
Persoane fizice cu domiciliul in Buftea 9, 12 lei/perstruna 9,47 lei/perstruna ......•.. 
Persoane fizice care detin proprietate pe raza orasului Buftea 

31 lei/gospodarie/luna 32 lei/gosP,1j~rietru11i /t\ dar nu au domiciliul in orasul Buftea 
Persoane iuridice, aaenti economici si institutii oublice 97,20 lei/mctruna 101 l~mc/luna , \~, \ 
AUTORIZARE SERVICII TRANSPORT PUBLIC LOCAL 1·~ •. f,;·.", ,., 
Acordare autorizatie transoort + autorizatie taxi 500 1519 . ;, • .... •. 

,' :½, 

Prelungire autorizatie transoort la 5 ani 300 •;if}, 
... 

"<// 
Prelunaire autorizatie taxi la 5 ani 100 1M ~• .. ... :i<-' 

-.....:..:· 
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Eliberare autorizatie taxi ca urmare a înlocuirii autovehiculului 50 52 

Ridicarea susoendării autorizaliei taxi 100 104 

Acordare autorizalie disoecerat taxi 500 519 

Prelunaire autorizalie disoecerat taxi 300 311 

Taxă parcare loc astentare clienti taxi 50 52 

Redeventa taxi 135,96 141,13 

VEHICULE LENTE ( motociclu, tractor aQricol, buldoexcavatorl 
Taxă declarare si imounere a autovehiculului (motociclu) 25 26 

Taxă declarare si impunere a autovehiculului (utilai areul 35 36 

Taxă declarare si imounere a autovehiculului /cărutăl 15 16 

TRANSPORT MARFURI/UTILAJE MASA AUTORIZATA> 3,5 T 
Vehicule care aparţin persoanelor fizice sau juridice care au sediul sau 
domiciliul în orasul Buftea 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 5 20 lei/zi 21 lei/zi 

tone inclusiv 100 lei/lună 104 lei/zi 

1000 lei/an 1038 lei/an 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 5 tone şi 7,5 40 lei/zi 42 lei/luna 

tone inclusiv 400 lei/lună 415/lei/luna 

4000 lei/an 4152 lei/an 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 80 lei/zi 83 lei/zi 

12,5 tone inclusiv 800 lei/lună 830 lei/luna 

8000 lei/an 8304 lei/an 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 12,5 tone şi 16 160 lei/zi 166 lei/zi 

tone inclusiv 800 lei/lună 830 leinuna 

8000Iel/an 8304 lei/an 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 16 tone şi 22 240 lei/zi 249 lei/zi 

tone inclusiv 1200 lei/lună 1246 lei/luna 

12000 lei/an 12456Iel/an 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 22 tone şi 40 320 lei/zi 332 lei/zi 

tone inclusiv 1600 lei/lună 1661 lei/luna 

16000 lei/an 16608 lei/al), •11·1,·:7:,, 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cu masa maxim autorizată 400 lei/zi 4151~ilzL /.' , ;>\ 
mai mare de 40 tone 2000 lei/lună 2076 l~ltina · 

20000 lei/an 207601~/an ;•.• . 

Vehicule care aparţin persoanelor fizice sau juridice care nu au sediul sau \\. 
'· .· .. . 

'.V• 

domiciliul în orasul Buftea '•I 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 5 40 lei/zi 42 leilzi ·~ . • (\ 

tone inclusiv 400 lei/luna 415 lei/luna•.! ... "/. 
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Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 5 tone şi 7,5 80 lei/zi 83 lei/zi 

tone inclusiv 800 leinună 830 lei/luna 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 160 lei/zi 166 lei/zi 

12,5 tone inclusiv 1600 lei/lună 1661 leinuna 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 12,5 tone şi 16 320 lei/zi 332 lei/zi 

tone inclusiv 3200 lei/lună 3322 leinuna 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 16 tone şi 22 530 lei/zi 550 lei/zi 

tone inclusiv 5300 lei/lună 5501 lei/luna 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 22 tone şi 40 640 lei/zi 664 lei/zi 

tone inclusiv 6400 lei/lună 6643 leinuna 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cu masa maxim autorizată 800 lei/zi 830 lei/zi 

mai mare de 40 tone 8000 lei/lună 8304 lai/luna 

TAXE SPECIALE - BUFTEA ADMIN CONS 
Taxa oarcare resedinta ""rs.fizica 100 ron/loc /an 104 leinoc/an 

Taxa parcare resedinta ""rs.iuridica 250 ron/loc /an 260 leinoc/an 

Taxa oarcare ocazionala 1.6 lei/ora/loc 1, 7 lei/oranoc 

Abonament ot.1 luna 60 lei/loc 62 leUloc 

Abonament ot.3 luni 130/lei/loc 135 leinoc 

Abonament ot.6 luni 200 lei/loc 208 leinoc 

Abonament ot.12 luni 350 leinoc 363 lei/loc 

Taxa utilizare sala snnrt 50 lei/ora-fotbal, tenis 52 lei/ora 

35 lei/oral- 36 leUora 
Taxa utilizare sala snnrt handbal,volei,baschet,badminton 
Taxa utilizare sala snnrt 5 lei/ora/- tenis de masa 5 lei/ora 

Taxa utilizare sala snnrt 5 lei/ora/- activ.snnrtive de aimnastica 5 lei/ora 

Taxa utilizare sala soort 5 lei/oral- activ.soortive de dans soortiv 5 lei/ora 

Taxa utilizare sala soort 5 lei/ora/- activ.soortive sala torta 5 lei/ora 

Taxa utilizare sala snnrt 150 lei/ora/ - manifestari culturale 156 lei/ora 

Taxa tarife oiata 7 .33/zi/taraba( taxa ocazionala) 7 ,60 lei/zi/taraba 

Taxa tarife oiata 43 lei/boxa / luna 45 leUboxa/luna 

Taxa tarife oiata 4 lei /zi/taraba 4 lei/zi/taraba 

Art. 486. - (2) ► Taxe pentru de~nerea sau utilizarea echipamentelor şi 
•' ., 

/ 

utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
/·, ~-) 

53 55i'.''• \\ locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru 
/-··' "<'. / . 

activitătile cu imoact asunra mediului inconiurător. i ,:; i '. <'. . 

\ \ ~', .· 

14 



Pentru echipamentele/utilajele existente in p&u,,,,onial persoanelor fizice/juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se 
achita pana cel tarziu la data de 31 martie. Pentru echipamentele /utilajele dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxa se datoreaza incepand cu data de 
intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit echipamentul lutiajul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal si se achita in cel 
mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii. 
Pentru echipamentele/utilajele instrainate sau scoase din functiune, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a 
produs aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.Pentru echipamentele/utilajele dobandite sau instrainate in cursul 
anului, contribuabilii vor depune declara/ia fiscala in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau instrainarii, insolita de documente justificative. 
Nedeclararea sau declararea peste termen a dobandirii sau instrainarii echipamentului/utilajului constituie contraventie si se sanctioneaza conform 
revederilor Codului fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 
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