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HOTĂRÂREA NR.158 
din 08 decembrie 2020 

privind scutirea Asociaţiei Hercules de la plata impozitului/ taxei pentru imobilul 
compus din clădire şi terenul aferent utilizat exclusiv pentru 

activităţi fără scop lucrativ 

Consiliul local al oraşului Buftea 
Având în vedere 

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

• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Taxe şi Impozite Locale Buftea prin 
care se propune scutirea de la plata impozitului/taxei pentru imobilul compus din 
clădire şi terenul aferent, situat la adresa str. Agricultori nr. 116 A, oraş Buftea; 

• Adresa Asociaţiei Hercules înregistrată la Primăria oraşului Buftea nr. 
15226/28.07.2020; 

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

În conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. (d), art. 464 alin. (2) lit. (d) 
şi (e) din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal, ale art. 129 alin. (2) lit.(b), alin. (4) 
lit. (c) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr.57 /2019, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă scutirea Asociaţiei Hercules de la plata impozitului/taxei 
datorate bugetului local în anul fiscal 2021 pentru imobilul clădire şi terenul aferent în 
suprafaţă de 1.384,00 mp, situat în oraşul Buftea, strada Agricultori, nr.116 A, nr. 
cadastral 57147, judeţul Ilfov, utilizat exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ. 

Art. 2. · Primarul oraşului Buftea prin aparatul 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, Asociaţiei Hercules şi Instituţiei Prefectului judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 


