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HOTĂRÂREA NR. 186 
din 23 decembrie 2022 

privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, 
alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2023, în 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 Direcţia Impozite şi Taxe Locale prin care se 

propune aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, 
taxele speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2023, în oraşul Buftea; 

■ Constituţia României; 
■ Prevederile art.3, art.4, art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg, la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
• Titlul IX - Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
,Prevederile art. 20 alin.(1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, ale Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului României nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
370/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte 
măsuri financiar-fiscale; 

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

În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. 
(c) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (c), art.5 lit.cc) şi ale art.196 alin. (1) 
lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. (1) - Se aprobă cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor 
locale, taxele speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2023, în oraşul Buftea, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2023. 



Art.2. - Pentru anul 2023, nivelul taxelor judiciare de timbru se aplică astfel cum 
este stabilit prin Ordonanţa Guvernului României nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. - Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor pe clădiri, teren, mij loace de 
transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, respectiv până la data de 31 
martie 2023 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10% potrivit art. 462 alin. (2), art. 467 alin. 
(2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Art.4. - Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului -
judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 



TABLOUL 
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al orasului Buftea, 
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Art. 457 alin. (2 

Tipul clădirii 

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în unma 
unui tratament tenmic si/sau chimic 
B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament tenmic şi/sau chimic 
C. Clădire-anexă cu cadre din beton anmat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în unma unui tratament tenmic şi/sau chimic 
D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament tenmic şi/sau chimic 

0,08%-0,2% 

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 indexate cu rata inflatiel 2,6% 

Valoarea impozabilă 
Cu instalapi de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

1.129 

339 

226 

142 

Fără instala~i de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

677 

226 

197 

85 

PENTRU ANUL 2023 

0,08% 
- lei/m' -

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023_ indexate cu rata in!_atiei 5, 1% 

Valoarea impozabilă indexata 
Cu ins1al~i de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condlPI 

cumulative) 

1.187 

356 

238 

149 

Fără instalapi de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

712 

238 

207 

89 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 458 alln.(1) 0,2%-1,3% 0,2% 
Art. 460 alin.(1) 0,08%-0,2% 0,2% 
Art. 460 alin.(2) 0,2%-1,3% 1,3% 
t,_rt. 462 alln.(2) 0%-10% 10% 
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Art. 465 alin. (2) - lei/ha -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL Zona în PENTRU ANUL 2022 indexate cu rata inflatiei 

PENTRU ANUL 2023 indexate cu rata inflatiei 5, 1% PENTRU ANUL 2023 26% cadrul 
Nivelurile impozitului/taxei, Nivelurile impozitului/taxei, Nivelurile impozitului/taxei, localitll~i 

pe ranauri de localităti oe ranauri de localităti ""' ranauri de localităti 
111 III 111 

A 5.909 - 14.771 6.210 - 15.524 6.545 
B 4.015-10.036 4.220-10.548 4.447 
C 1.907 - 4. 769 2.004- 5.012 2.113 
D 1.111-2.753 1.168- 2.893 1.168 

Art. 465 alin. (4) - lei/ha -
Nr. Zona NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

crt. Catego PENTRU ANUL 2022 indexate cu rata inflatiei 2 6% PENTRU ANUL 2023 indexate cu rata inflatlei 5 1% 
de folosintă A B C D A B C D 

1 Teren arabil 31 24 22 17 33 25 23 18 
2 Păşune 24 22 17 15 25 23 18 16 
3 Fâneaţă 24 22 17 15 25 23 18 16 
4 Vie 52 39 31 22 55 41 33 23 
5 Livadă 60 52 39 31 63 55 41 33 
6 Pădure sau alt teren cu 

31 24 22 17 33 25 23 18 veaetatie forestieră 
7 Teren cu ape 17 15 8 o 18 16 8 o 
8 Drumuri şi căi ferate o o o o o o o o 
9 Neproductiv o o o o o o o o 

2 



Art. 465 alin. (7) - lei/ha -
NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

Categoria de folosinţă CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL LOCAL 
2022 indexate cu rata inflatiei 2,6% 2023 indexate cu rata inflatiei 5, 1 % PENTRU ANUL 2023 

1 Teren cu construc~i 25- 34 26-36 31 
2 Teren arabil 48-56 50-59 50 
3 Păşune 23 - 31 24-33 28 
4 Fâneaţă 23 - 31 24-33 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 54-63 57-66 57 

5.1 
5.1 Vie până la intrarea pe rod o o o 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 54-64 57-67 57 

crt. 6.1 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod o o o 
7 Pădure sau alt teren cu vegeta~e forestieră, cu 8-18 8 -19 16 

exceotia celui prevăzut la nr. crt. 7 .1 
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure o o o 

cu rol de prot..ctie 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 1 - 6 1-6 6 
Piscicole 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 29- 38 30-40 34 
9 Drumuri şi căi ferate o o o 
10 Teren neproductiv o o o 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
Art. 467 alin. (2) 0%-10% 10% 

Nr. 
crt. 

1 

2 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

Mijloace de transport cu tracliune mecanică PENTRU ANUL 2022 indexate cu rata 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 indexate cu rata inflatiei 5, 1% 

· inflatiei 2 6% r.--,c=c-~=~==~c----1-~~~--------------l 
Lei/200 cm' sau fractiune din aceasta Lei/200 cm' sau fractiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm' sau fracţiune din aceasta 
Motociclete, lriciclurl, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea I 8 8 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 
Motociclete, lricicluri şi cvadricicluri cu capacijatea cilindrică de peste I 9 9 
1.600 cm3 

3 



3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 21 22 
inclusiv 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 81 85 
inclusiv 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 163 171 
inclusiv 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 328 345 
7 Autobuze, autocare, microbuze 27 28 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 33 35 

de oână la 12 tone, inclusiv 
9 Tractoare înmatriculate 21 22 -

li. Vehicule înregistrate 
NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU 2022 indexate cu PENTRU 2023 indexate cu CONSILIUL LOCAL 

rata inflatiei 2,6% rata inflatiei 5, 1 % 
PENTRU ANUL 2023 

1. Vehicule cu caoacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4 2-4 2 
1.2 vehicule înreqistrate cu caoacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 4-6 4 
2. Vehicule fără caoacitate cilindrică evidentiată 56 - 169 lei/an 59 - 178 lei/an 59 

* arupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) I COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

I 50%-100% 50% .. 

Art. 470 alin. 151 
NIVELURILE STABILITE CONFORM ANEXEI 1 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European PENTRU ANUL 2023 indexate cu rata de schimb a 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
monedei euro publicata la 01.10.2022 (4,9490 ron) 

lmoozitul în euro/an) lmoozitul în lei/an) 

maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie 
pneumatică sau pentru axele motoare pneumatică sau pentru axele motoare 

echivalentele recunoscute echivalentele recunoscute 
I 2 axe 

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone o 31 o 153 

2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 31 86 153 426 

3 Masa de cel puţin 14 tane, dar mai mică de 15 tone 86 121 426 599 

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 121 274 599 1356 

5 Masa de cel puţin 18 tone 121 274 599 1356 

4 



li 3 axe 
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 31 54 153 267 
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 54 111 267 549 
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 111 144 549 713 
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 144 222 713 1099 
5 Masa de cel pu~n 23 tone, dar mai mică de 25 tone 222 345 1099 1707 
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 222 345 1099 1707 
7 Masa de cel puţin 26 tone 222 345 1099 1707 

111 4 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 144 146 713 723 

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 146 228 723 1128 

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 228 362 1128 1792 
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 362 537 1792 2658 

5 Masa de cel pu~n 31 tone, dar mai mică de 32 tone 362 537 1792 2658 
6 Masa de cel puţin 32 tone 362 537 1792 2658 

Art. 470 alin. (61 
NIVELURILE STABILITE CONFORM ANEXEI 1 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
Directiva 1999162/CE a Parlamentului European PENTRU ANUL 2023 indexate cu rata de schimb a 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
monedei euro oublicata la 01.10.2022 (4,9490 ren 

lmoozîtul în euro/an) lmnozitul în lei/an) 
maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu Ax( e) motor( oare) cu 

sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie 
pneumatică sau pentru axele motoare pneumatică sau pentru axele motoare 

echivalentele recunoscute echivalentele recunoscute 
I 2 + 1 axe 

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone o o o o 
2 Masa de cel pu~n 14 tone, dar mai mică de 16 tone o o o o 
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone o 14 o 69 

4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 14 32 69 158 

5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 32 75 158 371 

6 Masa de cel pu~n 22 tone, dar mai mică de 23 tone 75 97 371 480 

5 



7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 97 175 480 866 

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 175 307 866 1519 

9 Masa de cel puţin 28 tone 175 307 866 1519 

li 2 + 2 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 30 70 148 346 

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 70 115 346 569 

3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 115 169 569 836 

4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 169 204 836 1010 

5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 204 335 1010 1658 

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 335 465 1658 2301 

7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 465 706 2301 3494 

8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 465 706 2301 3494 

9 Masa de cel puţin 38 tone 465 706 2301 3494 

fli 2 + 3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 370 515 1831 2549 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 515 700 2549 3464 

3 Masa de cel puţin 40 tone 515 700 2549 3464 

IV 3 + 2 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 327 454 1618 2247 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 454 628 2247 3108 

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 628 929 3108 4598 

4 Masa de cel puţin 44 tone 628 929 3108 4598 

V 3 + 3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 186 225 921 1114 

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 225 336 1114 1663 

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 336 535 1663 2648 

4 Masa de cel puţin 44 tone 336 535 1663 2648 

6 



.. 

Art. 470 alin. /71 Remorci, semiremorci sau rulote 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

Masa totală maximă autorizată LOCAL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 indexate cu rata inflatiei PENTRU ANUL 2023 indexate cu rata inflatiei 

2,6% 5,1% 
Impozit - lei - lmpoztt - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 40 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58 61 
d. Peste 5 tone 73 77 
Art. 470 alin. 181 Mijloace de transport oe aoă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 64 67 
3. Bărci cu motor 237 249 
4. Nave de sport şi agrement 1263 1327 
5. Scutere de apă 237 249 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 630 662 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1026 1078 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1577 1657 
d) peste 4000 CP 2524 2653 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 204 214 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 204 214 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de 316 332 
tone, inclusiv 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 553 581 

Art. 472 alin. (2) 
I COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL I COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

I 0%-10% I 10% 

7 
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Art. 474 alin. (1) 
Taica pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban 

Suprafaţa pentru care se obţine_certificatul de urbanism 
a) până la 150 m' inclusiv 
b) Intre 151 şi 250 m' inclusiv 
c) între 251 şi 500 m' inclusiv 

d) între 501 şi 750 m' inclusiv 

e) între 751 şi 1.000 m' inclusiv 
f) peste 1.000 m' 

Art. 474 alin. (4) 
Taica pentru avizarea certificatului de urbanism 
Art. 474 alin. (10) 
Taica pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
Art. 474 alin. (14) 
Taica pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi 
reclame situate pe căile si în spatiile publice 
Art. 474 alin. (15) 
Taica pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

Art. 474 alin. (16) 
Taica pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 

Art. 475 alin. (1) 
Taica pentru eliberarea autorizaţiilor sanrtare de funcUonare 
Art. 475 alin. (2) 
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 
HCL nr.67/29.06.2015 
Art. 475 alin. (3) lit a) 
Taica pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activrtăţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de 

nă la 500 m2, inclusiv 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 indexate 
cu rata inflatiei 2 6% 

- lei -
5-6 
6-7 
7-9 

9 -13 
13 - 16 

16 + 0,01 lei/m2, 

pentru fiecare m2 care 
depăseste 1.000 m2 

0-17 

O -17 

0-8 

O -15 

0-9 

O - 23 

O- 90 

0-4.514 

8 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 indexate 
cu rata inflatiei 5.1% 

- lei -
5-6 
6-7 
7-9 
9-14 
14-17 

17 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

deoăseste 1.000 m2 

O- 18 

0-18 

0-8 

0-16 

0-9 

0-24 

O- 95 

0-4.744 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei -
5 
6 
8 
10 
14 

17 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depăseste 1.000 m2 

11 

6 

6 

9 

7 

20 

60 

100 



Art. 475 alin. (3) lit b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 0-9.028 O - 9.488 200 
desfăşurarea activităţii de alimenta~ publică pentru o suprafaţa mai 
mare de 500 m2 

·"'kf"*~•-~-~-.,,,,.,,,.,..,-ii;u•·•:t•1·•c>,rJt.'VA''bE' "' ,c,;;n; r; ·s1R ... M .. ··. j'.'"' ·c;se . . R.. ..,,,.R··· . . JJkll'' ••• ~'';\'i1i'•li,'Piî/,'/lc'i&<;;;,\i!/;i;MAr:z,1/.l'-'J.'i .;;,!!fi. j~;,,,.._,,..:.!,; ,,-itn.'-!:..,o~o .. e,,., ... .l.l~"'A"' t.:.G . iDi;;.l, EeiilbiM"A}I 
Art. 477 alln. (5) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

Pl;_NTRU _ANUL 2023 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

1% -3% 3% 

Art. 478 alin. (2) NIVELURILE STABILITE DE 
NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 indexa1e 
indexate cu rata înflatiei PENTRU ANUL 2023 

cu rata inflatiei 2,6% 5,1% 

- lei/m2 sau fra~une de m2 - lei/m2 sau fracţiune de - lei/m2 sau fracţiune de m2 

m' 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 

0-35 O- 37 23 
activitate economică . 
b) fn ca2ul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 0-26 0-27 17 pentru reclamă şi publicitate 

Art. 481 alin. (2) 
lmpezitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet. 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională 
b) în ca2ul oricăr~_altei_manifestări artistice_ decâtcele enumerate la_lit a) 

0%-2% 

0%-5% 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 indexate cu 
rata inflatiei 2,6% 

Art. 486 alln. (1) ► Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, 
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

9 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
indexab; cu rata inflatiei 5, 1 % 

2% 

5% 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Sunt prevăzute în 
anexa A 



Art. 486 alin. (2) ►Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de 
venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi 
taxe pentru activitătile cu impact asupra mediului înconjurător. 
Art. 486 alin. (4) ► Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului I 564 - 846 
local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare•. 
Art. 486 alin. (5) ► Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

593 - 889 

Sunt prevăzute în 
anexa A 

593 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 489 alin. (1) şi (2) 
.(2) Cotele adiţionale ... nu pot fi mai mari de 50% 
fată de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu." 

0%-50% o 

•Se inserează n!nd pentru fiecare impozit şi taxi! locală asupra căruia/căreia se stabileşte cota adiţională. 
~Tk Co~ stabil~ aupra nlvelurtlor care 8WJ la baza-.,iril ~lalotJL~locale fle ci nlvel_urlle ras sunt exprtrrlale 1n lei sau tn co18 

Art. 489 alin. (4) I 0% - 500% 
Art. 489 alin. (5) I 0% - 500% 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contraven~a prevăzută la alin. (2) '1> 

~ Iii. a) se sancţionează cu amendă 

~ lil b) se sancţionează cu amendă 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă. 

Art. 493 alin. (4'1) Necomunicarea informaVilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 
494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării se sancţionează cu 
amendă 

LIMITELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
indexate cu rata inflatiel 2,6% 

- lei -
79-315 
315- 785 

366-1.782 

564-2.823 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
5) ln cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor revăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. ► ► ► 
► Contravenţia prevăzută la alin. (2) lil a) se sancţionează cu amendă 

► Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 

► lncillcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă 
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83- 331 
331-825 

385-1.873 

o 
500% 

LIMITELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 indexate cu 
rata inflatiei 5, 1% 

- lei -
83- 331 
331-825 

385-1.873 

593-2.967 

332-1.324 
1.324 - 3.300 

1.540- 7.492 



. 
. . . . . . ·.· . .· · · CAPITOLUL IX-ALTE TAXE LOCALE . ,' :': ·.· '/,, --:; ·, ... · .. 

NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

indexate cu rata inflatiei 2,6% indexate cu rata inflatiei 5, 1 % 
- lei - - lei -

Art.486. - (1) Taxa oentru utilizarea temoorara a locurilor oublice 
Taxa oentru deoozitare oe domeniul oublic 1 /mo/zi 1 /mo/zi 
Taxa oentru realizarea de lucrari oe domeniul oublic 1 /mo/zi 1 /mo/zi 
Taxa pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii 1 /mo/zi 1 /mo/zi 
Taxa eliberare acord functionare 112 118 
Taxa acord domeniul oublic 17 18 
Taxa oublicitate 1/zi 1/zi 
Taxa utilizare a domeniului oublic oentru filmare 
Taxa oentru locatiile de oana la 1.000 mo 
Zona intravilan a orasului: filme scut, luna metrai, videocliouri 564 /zi/locatie 593 /zi/locatie 
Zona intravilan a orasului: snoturi cu caracter oublicltar 677 /zi/locatie 712 /zi/locatie 
Zona extravilan a orasului: filme scut, lunq metrai, videoclipuri 282 /zi/locatie 296 /zi/locatie 
Zona extravilan a orasului: sooturi cu caracter oublicitar 339 /zi/locatie 356 /zi/locatie 
Pentru locatiile de peste 1.000 mp, taxa se va calcula la fiecare solicitare de 
1.000 mp indiferent de fractia solicitata (dintr-o mie) 50% din valoarea taxei 
stabilite oentru orimii 1.000 mo 
Taxa pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule 
Până la 1,5 t 10 /zi 11 /zi 
Până la 3 t 17 /zi 18 /zi 
Până la 5 t 21 /zi 22 /zi 
Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din 2,7 2,8 
exercitarea unei activităti autorizate oe cont oropriu /lei/mo/zil 
Taxa oentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie-lei/mo/zi 2,7 2,8 
Taxă loc de înhumare pe perioadă de 7 ani 226 238 
Taxă capelă 1-2 zile 28 29 
Taxă intretinere cimitir/an 17 18 
TAXA IZLAZ ŞI CULTURI AGRICOLE 
Pentru fiecare 1.000 mp. nearat 28 29 
Pentru fiecare 1.000 mp. arat 23 24 
TAXA PENTRU REALIZAREA DE COPII 
DUPĂ DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 
pentru xeroxarea unei pagini A4 - faţă 1,7 1,8 
pentru xeroxarea unei pagini A4 - faţă-verso 3 3 
pentru xeroxarea unei pagini A3 - faţă 2,8 2,9 
oentru xeroxarea unei oaaini A3 - fată-verso 5 5 
TAXA OFICIERE CASATORIE IN SPATIUL PUBLIC 
Pentru zilele lucratoare, in orele de proqram normal de lucru - -
Pentru oficierea casatoriei in sediul primariei la ora oficiala 10.00 

56 59 din zilele de sambata si duminica sau zile declarate nelucratoare 
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Pentru oficierea casatoriei in sediul primane1, m zilele de Sambata sau 
Duminica ori in zilele declarate nelucratoare, dupa ora 11.00 (11.00-16.00\ 
Pentru oficierea casatoriei in afara sediului 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei/ Primaria Buftea 
Taxa timbru privind eliberarea extrasului multilinqv 
AUTORIZARE SERVICII TRANSPORT PUBLIC LOCAL 
Acordare autorizatie transport + autorizatie taxi 
Acordare autorizatie taxi 
Prelungire autorizatie transport la 5 ani 
Prelungire autorizatie taxi la 5 ani 
Eliberare autorizatie taxi ca urmare a înlocuirii autovehiculului 
Ridicarea suspendării autorizaţiei taxi 
Acordare autorizaţie dispecerat taxi 
Prelungire autorizatie dispecerat taxi 
Taxă parcare loc aşteptare clienţi taxi 
Redevenţa taxi 
VEHICULE LENTE ( motociclu, tractor agricol, buldoexcavator) 
Taxă declarare şi impunere a autovehiculului (motociclu) 
Taxă declarare şi impunere a autovehiculului (utilaj greu) 
Taxă declarare şi impunere a autovehiculului (căruţă) 
TRANSPORT MARFURI/UTILAJE MASA AUTORIZATA> 3,5 T 
Vehicule care aparţin persoanelor fizice sau juridice care au sediul sau 
domiciliul în oraşul Buftea 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 5 
tone inclusiv 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 5 tone şi 7,5 
tone inclusiv 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 
12,5 tone inclusiv 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 12,5 tone şi 
16 tone inclusiv 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 16 tone şi 22 
tone inclusiv 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 22 tone şi 40 
tone inclusiv 

Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cu masa maxim autorizată 
mai mare de 40 tone 

12 

113 

1539 

56 

532 

319 
107 
53 
107 
532 
319 
53 
145 

27 
37 
16 

22 lei/zi 
107 lei/zi 

1065 lei/an 
43 lei/luna 
426/lei/luna 
4260 lei/an 

85 lei/zi 
852 lei/luna 
8520 lei/an 
170 lei/zi 

852 lei/luna 
8520 lei/an 
255 lei/zi 

1278 lei/luna 
12780 lei/an 

341 lei/zi 
1704 lei/luna 
17040Iei/an 

426 lei/zi 
2130 lei/luna 
21300 lei/an 

119 

1617 

~ 

I 559 
200 
335 
112 
56 
112 
559 
335 
56 
152 

28 
39 
17 

23 lei/zi 
112 lei/zi 

1119 lei/an 
45 lei/luna 
448/lei/luna 
4477 lei/an 

89 lei/zi 
895 lei/luna 
8955 lei/an 
179 lei/zi 

895 lei/luna 
8955 lei/an 
268 lei/zi 

1343 lei/luna 
13432 lei/an 

358 lei/zi 
1791 lei/luna 
17909 lei/an 

448 lei/zi 
2239 lei/luna 
22386 lei/an 



Vehicule care aparţin persoanelor fizice sau juridice care nu au sediul sau 
domiciliul în orasul Buftea 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 5 43 lei/zi 45 lei/zi 
tone inclusiv 426 lei/luna 448 lei/luna 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 5 tone şi 7,5 85 lei/zi 89 lei/zi 
tone inclusiv 852 lei/luna 895 lei/luna 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 170 lei/zi 179 lei/zi 
12,5 tone inclusiv 1704 lei/luna 1791 lei/luna 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 12,5 tone şi 341 lei/zi 358 lei/zi 
16 tone inclusiv 3408 lei/luna 3582 lei/luna 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 16 tone şi 22 564 lei/zi 593 lei/zi 
tone inclusiv 5644 lei/luna 5932 lei/luna 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cuprinsă între 22 tone şi 40 681 lei/zi 716 lei/zi 
tone inclusiv 6816 lei/luna 7164 lei/luna 
Taxa pentru vehiculele cu masa maxim autorizată cu masa maxim autorizată 852 lei/zi 895 lei/zi 
mai mare de 40 tone 8520 lai/luna 8955 lai/luna 
Art. 486. - (2) ► Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 

56 59 locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru 
activitătile cu imoact asuora mediului înconiurător. 
Pentru echipamentele/utilajele existente in patrimonial persoanelor fizice/juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se achita pana cel 
tarziu la data de 31 martie. Pentru echipamentele /utilajele dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxa se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urma/oare celei in 
care s-a dobandit echipamentul /utiajul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data 
dobandirii. 
Pentru echipamentele/utilajele instrainate sau scoase din functiune, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urma/oare celei in care s-a produs aceasta 
situa/ie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.Pentru echipamentele/utilajele dobandite sau instrainate in cursul anului, contribuabilii vor depune 
declara/ia fiscala in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau instrainarii, insolita de documente justificative. 
Nedeclararea sau declararea peste termen a dobandirii sau instrainarii echipamentului/utilajului constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor Codului 
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

TAXA DE SALUBRITATE-HCL 19129.01.2019 NIVELURILE STABILITE DE 
(pentru persoanele fizice/juridice, care nu au incheiate contracte de CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
salubrizare cu operatorul serviciului oublic) . 
Persoane fizice cu domiciliul in Buftea 9,72 le1loers/luna 
Persoane fizice care detin proprietate pe raza orasului Buftea 33 leilgospodarie/luna 
dar nu au domiciliul in orasul Buftea . 
Persoane iuridice, agenti economici si institutii oublice 104 leI/mc/luna 

TAXE- BUFTEA ADMIN CONS NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Taxa oarcare resedinta pers.fizica 130 lei/loc/an 
Taxa oarcare resedinta pers.juridica 267 lei/loc/an 
Taxa oarcare ocazionala 2,5 lei/ora/loc 
Abonament ot.1 luna 64 lei/loc 
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Abonament pt.3 luni 
Abonament ot.6 luni 
Abonament ot.12 luni 
Taxa utilizare sala sport 
Taxa utilizare sala soort 
Taxa tarife oiata 
Taxa tarife oiata 
Taxa tarife oiata 
Taxă cântar - lei/buc/zi 
Folosirea boxelor şi vitrinelor frigorifice în hală 
Folosirea boxei pentru vânzare brânză, unt, smântână lei/zi 
Vânzare lapte lei/zi 
Vânzare peşte proaspăt sau congelat lei/mp./zi 
Vânzare păsari tăiate - lei/zi 
Folosire friaidere - 24 ore 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CIOCIOI PAULA 

139 lei/loc 
213 lei/loc 
372 lei/loc 

60 lei/ora-fotbal, tenis 
80 lei/oral-handbal, volei.baschet 

12/zi/taraba( taxa ocazionala) 

DIRECTIA TAXE SI IMPOZITE LOCALE 
DIRECTOR EXECUTIV, 

MANEA ADRIAN 

SECRETAR GENERAL, 
ANGHEL LILIANA-MIHAELA 
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55 lei/boxa / luna 
7 lei /zi/taraba 

3 

3+1 de fiecare butoi 
2 
3 
6 

27 




