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HOTĂRÂREA NR. 34 
din 31 martie 2022 

privind aprobarea modificării nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către 
S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere 

nr.102/01.10.2012 

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

Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, 

Direcţia Economică şi Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
• Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu 

nr. 1362/20.01 .2022 ; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 110/31.08.2017 privind aprobarea diminuării 

nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., 
pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012, aprobat prin 
H.C.L. nr. 7 /31.01.2017; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 7 /31.01. 2017 privind aprobarea nivelului tarifului 
pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea 
obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012; 

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

Dezvoltare Comunitară ; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2), lit. c)-d), alin. (3) 

lit.d) 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, ale Legii nr. 31/1990 a 
societăţilor comerciale, ale Ordonanţei Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local; 

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. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. - Se aprobă modificarea nivelului tarifului perceput de către S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L., pentru colectarea şi virarea la bugetul local a taxelor provenite din 
exploatarea bunurilor imobile ce fac obiectul contractului de asociere nr.102/01.10.2012, 
astfel cum a fost modificat prin acte adiţionale succesive, în vederea îndeplinirii 
obiectului contractului, la suma de 58.287,57 lei cu TVA, conform fişelor de 
fundamentare. 



Art. 2. • 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, S.C. Buftea Admin 
Cons S. R. L. şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL, 




