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HOTĂRÂREA NR. 138 
Din 30 septembrie 2022 

privind aprobarea modificării Regulamentului de administrare a parcărilor publice din 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 Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 

Autorizaţii şi Avize, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Direcţia Economică; 
■ Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 1580/10.08.2022 înregistrată la Primăria 

oraşului Buftea cu nr. 18390/11.08.2022; 
■ Hotărârea Consiliului local nr. 141 din 31 iulie 2018 privind actualizarea 

regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea, astfel cum a fost 
modificat prin Hotărârile Consiliului local nr.17 /22.01 .2020 şi nr. 33/31.03.2022; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
Ţinând seama de prevederile: 
■ Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal; 
■ Art. 27, art. 30 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 
■ Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), (c), lit. (d), alin. (4) 
lit. c), alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (3) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de administrare a 
parcărilor publice din oraşul Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 
141 /31.07.2018, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 
La Capitolul li TAXA ANUALĂ DE PARCARE & TAXA DE PARCARE OCAZIONALĂ - art.3, alin. (3), 
punctul A. PENTRU PARCAREA PUBLICĂ DE REŞEDINŢĂ, poziţia 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

- "persoană fizică în cuantum de 130 ron/loc de parcare/an." 



(2) Taxa se aplică la încheierea contractelor noi/prelungirea contractelor de închiriere 
aflate în derulare. 

Art. 2. (1) Hotărârea Consiliului local nr. 141 din 31 iulie 2018 privind actualizarea 
regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea, modificată prin 
Hotărârea Consiliului local nr.17 /22.01 .2020 se modifică şi se completează conform 
prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) - Hotărârea Consiliului local nr. 183/21 .12.2021 privind aprobarea cotelor, valorilor 
impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în 
anul fiscal 2022, în oraşul Buftea, prin modificarea taxei stabilită la art. I din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE 

SULIMAN 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




