
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.23 
din 6 martie 2023 

privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin 
Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Biroul Evidenţă 

Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
• Hotărârea Consiliului local nr .17 /23.02.2018 privind stabilirea cotei autorităţii 

publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în 
oraşul Buftea str. Oltului şi str. Vlăsiei; 

• Prevederile 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; 

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

• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7), lit.c) din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. q) din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019; 

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; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Începând cu 01.03.2023, se stabileşte cota autorităţii publice locale în 
cuantum de 0,5%, pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate 
în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei. 

(2) Cota de 0,5% se aplică la valoarea de investiţie a construcţiei, stabilită conform 
Normei metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr .15211998 şi se 
aplică titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani. 

Art.2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului local nr.17 /23.02.2018. 



Art.3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea, 
vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - 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 ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHE 




