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HOTĂRÂREA NR. 208 
din 28 decembrie 2022 

privind modificarea taxelor de utilizare a sălii de sport din oraşul Buftea, strada 
Ştirbei Vodă nr. 53A, judeţul Ilfov şi a Hotărârii Consiliului local Buftea 

nr.17/30.01 .2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Sălii de sport din oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe, Viceprimarul 

oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 

Locativ, Autorizaţii şi Avize, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi Direcţia Economică; 
• Adresa nr. 1757/26.09.2022 a S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr. 21990/26.09.2022; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 4/31 .01 .2007 prin care au fost stabilite taxele de 

utilizare a sălii de sport; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 17 /30.01. 2015 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Sălii de sport din oraşul Buftea, astfel cum a fost modificată 
prin Hotărârea nr.76/29.06.2015; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii , Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
• Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b)-d), alin. (4) lit.c) , 

din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 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 temeiul art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. - Se aprobă modificarea taxelor de utilizare a Sălii de sport din oraşul 
Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 53A, judeţul Ilfov, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 17/ 30. 01 . 2015 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din oraşul 
Buftea în sensul actualizării art.16 din Anexă, care va avea următorul cuprins: 



"Art. 16. Veniturile obţinute din încasarea tarifelor se utilizează pentru finanţarea 
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a sălii de sport. Taxele de utilizare a sălii de 
sport sunt stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al oraşului Buftea, astfel: 
a) activităţi sportive de fotbal si tenis: 70 lei/oră; 
b) activităţi sportive de handbal, volei, baschet, badminton: 70 lei/oră; 
c) Pentru închirierea sălii de sport de către echipele din diviziile A si B, tariful se va 

majora cu 100%. 
d) Solicitanţii pot beneficia de abonamente lunare, astfel: o oră zilnic - tariful se va 

reduce cu 50% faţă de tariful de bază, iar 8 ore pe lună si cel mult 2 ore pe zi - tarif ul 
se reduce cu 10% faţă de tariful de bază; 

e) Nu se percep tarife de închiriere pentru orele de sport si pregătirea sportivă a 
echipelor Şcolii Generale nr. 2, echipele care aparţin, sau sportivii legitimaţi la 
Asociaţia Sportivă Club de Sănătate Voinţa Buftea, Clubul Sportiv Şcolar Ilfov şi Palatul 
Copiilor şi Elevilor Buftea, precum şi echipele reprezentative ale celorlalte şcoli şi 
licee din oraşul Buftea;" 

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 în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 



ANEXA LA H.Cl. NR.208/28.12.2022 

Tarife pentru închirierea sălii de sport: 

a) activităţi sportive de fotbal si tenis: 70 lei/oră; 

b) activităţi sportive de handbal, volei, baschet, badminton: 70 lei/oră; 

c) Pentru închirierea sălii de sport de către echipele din diviziile A si B, tariful se va 

majora cu 100%. 

d) Solicitanţii pot beneficia de abonamente lunare, astfel: o oră zilnic • tariful se va 

reduce cu 50% faţă de tariful de bază, iar 8 ore pe lună si cel mult 2 ore pe zi • tariful 

se reduce cu 10% faţă de tari ful de bază; 

e) Nu se percep tarife de închiriere pentru orele de sport si pregătirea sportivă a 

echipelor Şcolii Generale nr. 2, echipele care aparţin, sau sportivii legitimaţi la 

Asociaţia Sportivă Club de Sănătate Voinţa Buftea, Clubul Sportiv Şcolar Ilfov şi Palatul 

Copiilor şi Elevilor Buftea, precum şi echipele reprezentative ale celorlalte şcoli şi 

licee din oraşul Buftea;" 

Contra semnează, 
SECRETAR GENERAL, 




