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privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale În municipiul Bucureşti, pentru
anul 2011

•

•

Având În vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului
Bucureşti şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice - Direcţia Venituri;
Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanţe şi avizul Comisiei Juridice şi
de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
În conformitate cu prevederile art. 283 şi art. 288 din legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. 2) şi art. 7 din legea
nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunări/or publice, republicată;
Ţinând cont de dispoziţiile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională În
administraţia publică;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c) şi art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI
HOT Ă RĂŞ T E:

BUCUREŞTI

Art. 1 Pentru anul 2011 nivelurile impozitelor şi taxelor locale, ale taxelor pentru
utilizarea temporară a locurilor publice şi a altor taxe În municipiul Bucureşti, prevăzute
de legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare şi de
alte acte normative specifice, sunt cele prevăzute În Anexa nr. 1.
Art. 2 Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2011, a
impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloacele de transport datorate de persoanele fizice
pentru Întregul an, este de 10%.
Art. 3 Pentru plata cu Întârziere a impozitelor şi taxelor prevăzute În prezenta
hotărâre se percep majorări de întârziere conform prevederilor lega le referitoare la
creanţele bugetare.
Art. 4 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei
hotărâri, prevăzute În Anexa nr. 2.
Art. 5 Sumele Încasate de către Direcţiile de Impozite şi Taxe locale de sector vor
fi virate lunar, respectiv până la data de 10 a lunii următoare pentru veniturile Încasate În
luna anterioară.
Art. 6 Anexele nr. '1"şinr.2 fac parte Tntegrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică Primăriilor sectoarelor 1 - 6 şi instituţiilor
publice de interes local ale municipiului Bucureşti.
Această hotărâre a fost aprobată
Municipiului Bucureşti din data de ...

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

În şedinţa

... a Consiliului

General

SECRETAR GENERAL
Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

MURG CĂLIN
TUDOR TOMA

al

Anexa nr.1
la H.C.G.M.B. nr.
/

2010

1. A. IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FIS CAL, CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PRECUM ŞI AMENZILE ŞI ALTE ACTE NORMATIVE
SPECIFICE
Denumirea

1.1. IMPOZITUL

impozitului/taxei

Nivelurile prevăzute
pentru anul 2011

ŞI TAXA PE CLĂDIRI

i

pe metru pătrat de suprafaţă

- lei/mp VALORILE IMPOZABILE
construită desfăşurată la clădiri, În cazul persoanelor

1. pădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
Sa\1din orice alte materiale rezultate În urma unui tratament termic şi/sau
chimic
- cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi Încălzire

fizice

806
478

- fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau Încălzire

2 Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă
ne,arsă, din văIătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
- cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi Încălzire
,

219

- fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau Încălzire

137

3. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
că'rămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate În urma unui tratament
termic şi/sau chimic
- cu instalaţii de apă, canalizare,electrice şi Încălzire

137
123

- fără instalaţii de apă ,canalizare, electricitate sau Încălzire

4. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din văIătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
- cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi Încălzire

~.-.

82
54

- fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau Încălzire
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5. Impozit clădiri datorat de persoanejuridice
- pentru clădirile reevaluate
- pentru clădiri care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului
tiscal de referinţa

1,5 %
10 %
- lei/ha -

1.2. IMPOZITULrr AXA PE TERENURILE AMPLASATE IN
INTRA VILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII
ZONA A

8.921

ZONA B

7.408

ZONA C

5.600

ZONA O
IMPOZITUL rr AXA PE TEREN[RILE AMPLASA TE IN
INTRAVILAN - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINTĂ
DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

3.832

A

- lei/ha -

•

Categoria de folosinţă

ZONA A

ZONAB

ZONAC

ZONAD

teren arabil

24

18

16

13

păşune

18

16

13

11

fâneaţă

18

16

13

IJ

vie

40

30

24

16

livadă

46

40

30

24

pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

18

16

13

teren cu ape

13

11

7

X

IMPOZITULrr AXA PE TERENURILE AMPLASA TE IN
EXTRAVILAN
Categoria de folosinţă

-Iei/ha ZONA A

ZONAB

ZONAC

Teren cu construcţii

27

24

22

19

Teren arabil

43

41

39

36

Păşune - Fâneaţă

24

22

19

17

Vie pe rod

48

46

43

41

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

Livada pe rod

48

46

43

41

Livada până la intrarea pe rod

X

X

X

X~

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Păduri În vârstă de până la 20 de ani şi păduri cu rol de protecţie

14

12

10
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X

X
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Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscic(\'Q
Teren cu amenajări piscicole
l.3.lMPOZITUL
A. MIJLOACE

PE MIJLOACELE
DE TRANSPORT

5

'1

29

27

- lei/200 cm sau fracţiune din aceasta I

MECANICA

A.I. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600
cm3 inclusiv
A.2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică Între 1601 cmJ şi 2000 cmJ inclusiv

18

A.3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică Între 200 I cmJ şi 2600 cmJ inclusiv

72

J

8

J

AA. Autoturisme cu capacitatea cilindrică Între 260 I cm şi 3000 cm inclusiv

144

A.5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmJ
A.6. Autobuze, autocare, microbuze

290
24

I
I

A.7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la
12 tone inclusiv
A.8. Tractoare Înmatriculate
B. Autovebicule de transport marfă cu masa totală autorizată eeală sau mai mare de 12 tone*
Impozitul, În lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv În operaţiunile de
transport intern
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

1.

II.

Vehicule cu două axe
1. Masa de cel putin 12 tone,
2. Masa de cel puţin 13 tone,
3. Masa de cel putin 14 tone,
4. Masa de cel putin 15 tone,
5. Masa de cel putin 18 tone
Vehicule cu 3 axe
1. Masa de cel puţin 15 tone,
2. Masa de cel puţin 17 tone,
3. Masa de cel puţin 19 tone,
4. Masa de cel puţin 21 tone,
5. Masa de cel puţin 23 tone,
6. Masa de cel puţin 25 tone,

22

J

DE TRANSPORT
CU TRACŢIUNE

"24

,

I

Vehicule cu sistem
de suspensie'
pneumatică sau un
ech ivalent ,
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

30
18
Impozitul, În lei, pentru vehiculele
angajate În operaţiunile de transport
intern şi international
Vehicule cu
sistem de
Vehicule cu alt
suspensIe
sistem de
pneumatică sau
suspensIe
un echivalent
recunoscut

dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică

de
de
de
de

13 tone
14 tone
15 tone
18 tone

O
102
282
396

102
282
396
897

O
127
352
495

127
352
495
1.121

dar
dar
dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de
de

17 tone
19 tone
21 tone
23 tone
25 tone
26 tone

102
177
364
472
727
727

177
364
472
727
1.129
1.129

127
221
454
589
908
908

221
454
589 P'1:""I'L 8(;
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7. Masa de cel putin 26 tone
Vehicule cu 4 axe
1. Masa de cel putin 23 de tone, dar mai
2. Masa de cel putin 25 de tone, dar mai
3. Masa de cel putin 27 de tone, dar mai
4. Masa de cel putin 29 de tone, dar mai
5. Masa de cel putin 31 de tone, dar mai
6. Masa de cel putin 32 tone
C. Combinaţii de autovehicule (autovehicule
mare de 12 tone*
III.

mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de

25 tone
27 tone
29 tone
31 tone
32 tone

articulate

sau trenuri

472
478
747
1.185
1.185
rutiere) de transport

478
747
J .185
1.758
1.758

marfă cu masa totală maximă autorizată

Impozitul, În lei, pentru vehiculele
angajate exclusiv În operatiunile de
transport intern
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Vehicule cu 2+ I axe
J. Masa de cel putin 12 tone,
2. Masa de cel putin 14 tone,
3. Masa de cel putin 16 tone,
4. Masa de cel putin 18 tone,
5. Masa de cel putin 20 tone,
6. Masa de cel puţin 22 tone,
7. Masa de cel puţin 23 tone,
8. Masa de cel putin 25 tone,
9. Masa de cel putin 28 tone
II.
Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 tone,
2. Masa de cel putin 25 tone,
3. Masa de cel putin 26 tone,
4. Masa de cel putin 28 tone,
5. Masa de cel putin 29 tone,
6. Masa de cel putin 31 tone,
7. Masa de cel putin 33 tone,
8. Masa de cel putin 36 tone,
9. Masa de cel putin 38 tone
111. Vehicule cu 2+3 axe

589
598
933
1.481
1.481

598
933
1.481
2.197
2.197
egală sau mai

Impozitul, În lei, pentru vehiculele
angajate În operatiunile de transport
intern şi international
Vehicule cu
sistem de
Vehicule cu alt
suspensIe
sistem de
pneumatică sau
suspensIe
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

O
O
O
46
105
246
318
573

O
O
46
105
246
318
573
1.005

O
O
O
58
131
307
397
716

O
O
58
131
307
397
716
1.256

99
230
377
553
668
1.097
1.522
1.522

230
377
553
668
1.097
1.522
2.311
2.311

123
287
471
692
835
1.371
1.902
1.902

287
471
692
835
1.371
1.902
2.888
2.888

1.

dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de
de
de
de

14 tone
16 tone
18 tone
20 tone
22 tone
23 tone
25 tone
28 tone

dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de
de
de
de

25
26
28
29
31
33
36
38

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
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1. Masa de cel puţin 36 tone,
2. Masa de cel puţin 38 tone,
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel putin 36 tone,
2. Masa de cel putin 38 tone,
3. Masa de cel puţin 40 tone,
4. Masa de cel puţin 44 tone
V.
Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,
2. Masa de cel puţin 38 tone,
3. Masa de cel puţin 40 tone,
4. Masa de cel puţin 44 tone
D. REMORCI, SEMIREMORCI

dar mai mică r'- 38 tone
dar mai mică l.~ 40 tone

1.211
1.686

dar mai mică de 38 tone
dar mai mică de 40 tone
dar mai mică de 44 tone

dar mai mică de 38 tone
dar mai mică de 40 tone
dar mai mică de 44 tone

t

.6~()

1.) I 'f

2.291

2.107

2.863

1.070
1.486
2.055

1.486
2.055
3.040

1.338
1.857
2.569

1.857
2.569
3.800

609
737
1.100

737
1.100
l.751

761
921
1.375

921
1.375
2.189

-

L.IVI

,

SAU RULOTE

Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa totală maximă autorizată până la 1t inclusiv
Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa totală maximă autorizată peste It, dar nu mai
mult de 3t
Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa totală maximă autorizata peste 3t, dar nu mai
I
mult de 5t

- lei/vehicul 8
29
45

.

Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa totală maximă autorizată peste 5t
E. MIJLOACE

DE TRANSPORT

PE APĂ

55
- lei/mijloc de transport-

Taxa luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
Taxa bărci fără motor, folosite în alte scopuri

18
48

Taxa bărci cu motor

181

Nave de spol1 şi agrement:
- 2,5m - 12 m inclusiv
- peste 12 m
Scutere de apă

482
964
181

Remorchere şi împingătoare
remorchere şi împingătoare până la 500 CP

482

remorchere şi împingătoare peste 500CP şi până la 2000 cp inclusiv

783

remorchere şi împingătoare peste 2000 CP, dar până la 4000 CP inclusiv

1205

remorchere şi împingătoare peste 4000 CP

1928

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

157

Ceamuri, şlepuri şi ba~e fluviale

- lei/mij loc de transpol1 -

5
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ceamuri, şlepuri şi barje fluviale Cll capacitatea dr A'lcărcare până la 1500t inclusiv
ceamuri, şlepuri şi barje fluviale cu capacitatea o~ lI1cărcare de peste J 500t, şi până la 3000t
inclusiv

1)/

241

ceamuri, şlepuri si barje fluviale cu capacitatea de Încărcare de peste 3000t

422
- lei/certi ficat -

1.4. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, În mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

I

a). până la 150 m" inclusiv

5

b). Între 151 mi. si 250 m' inclusiv

5

c). între 251 mi. si 500 m" inclusiv

8

d). Între 50 I m" si 750 m" inclusiv

10

e). Între 751 m" si J .000 m" inclusiv

12

f). peste 1.000 rn"
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum
şi altor exploatări
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile si În spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

J

2 +0,01 lei/m" pl. fiecare m" care depăşeşte 1000 m"
7 lei pentru fiecare m2

7 lei pentru fiecare m2 de suprafaţa ocupată de
construcţie

J

1 lei pentru fiecare racord
13 lei
8 lei

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice

69 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor

17 lei

de funcţionare

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale
- fişa tehnică imobiliară
- reconstituire plan
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător
Taxa pentru eliberarea/avizarea
anuală a autorizaţiei
alimentaţie publică
1.5. TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR

privind desfăşurarea

activităţii de

28 lei/m2 sau fracţiune de m2
16 Iei/fişă
21 lei/plan
69 lei
3.000 lei
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ŞI PUBLIC IT ATE
- lei/nl sau fracţiune de m2_

Taxa pentru afişaj În scop de reclamă şi publicilalu.
a) În cazul unui afişaj situat in locul in care persoana derulează o activitate economică;

28

b) În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afiş~ pentru reclamă şi publicitate

20

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate

3 % aplicată la valoarea serviciilor de reclamă şi
publicitate
- m'/zi -

1.6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestare artistică sau activitate distractivă:
a) În cazul videotecilor

2lei

b) În cazul discotecilor

3 lei

1.7 TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE
PENTRU FILMARE
a) filmare statică pentru centrul istoric:
- filme scurt sau lung metrai,filme şi seriale de televiziune şi altele asemenea
- video clipuri şi spoturi cu caracter publicitar
b) filmare statică pentru celelalte zone:
- filme scurt sau lung metrai,filme si seriale de televiziune si altele asemenea
- video clipuri si spoturi cu caracter publicitar
c) filmări dinamice (În mişcare) - indiferent de lungimea traseului şi zonă
- cu Întreruperea circulaţiei
- fără Întreruperea circulatiei
1.8 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole În aer liber, festivaluri,
manifestări promotionale
a) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfăşurarea unor evenimente:
spectacole În aer liber, concerte, festival uri, manifestări promoţionale, târguri de locuri de
muncă şi alte asemenea.

b) curse auto-moto, manifestări sportive cu caracter promoţional şi alte asemenea

c) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfăşurarea evenimentelor
constând În distribuirea de materiale promoţionale (flyere, stikere, cataloage, pliante, publicaţii,
produse promoţionale etc.), expoziţii de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziţii ale
micilor meseriaşi si altele asemenea.
d) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru fotografiere profesionistă

7

- lei/zi/locaţie 2.205
2.730
1.470
1.890
lei/zi
2.900
1.900

- 1.890 lei/zi pentru suprafeţe de până la 1.000 mp,
inclusiv;
- 3.675 lei/zi pentru suprafeţe cuprinse Între 1.001 mp
şi 5.000 mp inclusiv;
- 7.350 lei/zi pentru suprafeţe mai mari de 5000 mp.
- 3.675 lei/zi pe o lungime a traseului de până la
5.000m
- 7.350 lei/zi pe o lungime a traseului mai mare de
5.000 m
1,80 lei/mp/zi

-~\U
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1,80 lei/mp/zi
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1.9. AL TE TAXE LOCA LE
1.9.1. Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor
istorice, de arhitectură si arheolol!ie
a) taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor:

- pentru adulti
- pentru pensionari, militari, elevi, studenţi, grupuri organizate
- copii/persoane cu handicap
b) taxa zilnică pentru vizitarea caselor memoriale

- pentru adulţi
- pentru pensionari, militari, elevi, studenţi, grupuri organizate
- copii/persoane cu handicap
c) taxa zilnică pentru vizitarea siturilor arheologice
d) taxa filmare/fotografiere profesionistă În interiorul muzeului/casei memoriale/situ lui
arheologic (taxă de filmare pentru TV, filme documentare realizate de specialişti)
e) taxa filmare/fotografiere de către turişti În interiorul muzeului/casei memoriale/sitului
arheologic
t) taxa ghidaj
g) taxa de parcare Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti
1.9.2. Taxa zilnică pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate În scopul
obtinerii de venit
1.9.3. Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a
utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone În municipiul
Bucureşti
a) pentru accesul şi circulaţia În zona A :
- Între 5 - 7,5 tone inclusiv
- Între 7,5 - 12,5 tone inclusiv
- Între 12,5 - 16 tone inclusiv
- Între 16 - 22 tone inclusiv
- Între 22 - 40 tone inclusiv
- mai mare de 40 de tone
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Muzeul Naţional al
Muzeul Municipiului
Literaturii Române
Bucureşti
lei/zi/vizitator
lei/zi/vizitator
5
6
2
3
O
O
Muzeul Naţional al
Muzeul Municipiului
Literaturii Române
Bucureşti
lei/zi/vizitator
lei/zi/vizitator
4
5
2
2
O
O
3 lei/zi/vizitator
40 lei/mp/oră
15 lei/zi/vizitator
6 lei/zi/vizitator
2 lei/zi/vizitator
13 lei/zi
- lei/zi-

- leillună -

231
452
903
1.355
1.806
2.247

2.000
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000

b) pentru accesul şi circulaţia În zona B :
- Între 5 - 7,5 tone inclusiv
- Între 7,5 - 12,5 tone inclusiv
- Între 12,5 - 16 tone inclusiv
- Între 16 - 22 tone inclusiv
- Între 22 - 40 tone inclusiv
- mai mare de 40 de tone
1.9.4. Taxa pentru Înregistrarea veh:iculelor pentru care nu există obligativitatea
Înmatriculării
- tractoare, maşini şi utilajele autolJropulsate utilizate În lucrări de construcţii, agricole,
forestiere, troleibuzele şi tramvaiele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau
sediul În municipiul Bucureşti
- mopede ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinta sau sediul În municipiul Bucureşti
- Taxa pentru eliberarea certificatului de Înregistrare
- Taxa pentru eliberarea plăcuţei cu numărul de Înregistrare
1.9.5. Taxa pentru orl!anizarea si desfăsurarea iocurilor de artificii
1.9.6.Taxe pentru eliberarea de duplicate:
- Aviz Urbanism, Plan rel!lementări
1.9.7. Taxe pentru eliberarea
documentelor
solicita te În baza Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informati.ile de interes public
1.9.8. Taxa aviz desfacere pavaje
1.9.9. Taxa aviz traseu
.

1.9.10. Taxa aviz comisie precoordonare/coordonare
retele
1.9.11. Taxa Acord Primar General· pentru străzi modernizate

63
116
179
231
284
347

500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

300 lei/vehicul

40 lei/vehicul
24 lei/certi ficat
30 Iei/plăcuţă
315 lei/minut
10 lei/foaie
0,50 Iei/pagină A4
1,00 Ieu/pagină A3
30 lei/aviz
50 lei/aviz
100 lei/aviz
50 lei/acord

1.10 SANCŢIUNI
Contravenţia prevăzută În Codul Fisc:alla art. 294 alin.(2) lit. a) se sancţionează cu amendă de
la 60') lei la 2402) lei, iar cea de la lit. b-d) cu amendă de la 2403) lei la 6004) lei

Incălcarea 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 de la 280') lei la 1.3602) lei
LIMITELE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Contravenţia prevăzută În Codul Fiscalla art. 294 la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă
de la 240') lei la 9602) lei, iar cea de la lit. b-d) cu amendă de la 9603) lei la 2.4004) lei
I

Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, Înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a bilet~lor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
.

60')
2402)
2403)
6004)
280')
1.3602)

240')
9602)
9603)
2.4004)
1100')
5.4502)
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sancţionează cu amendă de la 1100') lei la 5.450'\ lei

L
Taxe extrajudiciare de timbru
NIVELURILE APLICABILE
pentru anul 2011
- Taxa, În lei -

Extras din norma juridică
CAP. I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici,
precum şi pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi
publice, precum şi de instituţii de stat, care, În exercitarea atribuţiilor lor, sunt În drept să
certifice anumite situaţii de fapt, a cel1ificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte Înscrisuri prin
care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatului de producător
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani

X

2

abrogat
X

2
2

- pentru animale peste 2 ani
4. Certifica rea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, În
bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani

X

- pentru animale peste 2 ani

4

5. Eliberarea certificatelor de Înregistrare fiscală
6. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-Iegale şi a altor certificate medicale folosite În
justiţie
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2
abrogat
2

2

8. Inregistrarea, la cerere, În actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

13

9. Inregistrarea, la cerere, În actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10. Transcrierea, la cerere, În registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă
Întocmite de autorităţile străine
Il. Reconstituirea şi Întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

12. Eliberarea altor cel1ificate de stare civilă În locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate
CAP.lI Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi Înscrierea menţiunilor
În acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1. Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau
prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără
.-

2
2
,

2

I

X
X
4
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cetăţenie, precum şi Înscrierea menţiunilor pri," i schimbarea domiciliului sau a reşedinţel
cetăţenilor români
b) Înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
c) viza anuală a carnete lor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii În locul celor
pierdute, furate sau deteriorate
2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul
permanent de evidenţă a populatiei
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

abrogat
5
abrogat
abrogat
3
2

CAP.Il! Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule În vederea obţinerii permiselor
de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule:
a) obţinerea pennisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A,
Al, B, BI şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia din
categoriile sau subcategoriile B, B I sau B+E
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C,
CI, TI', D, DI, C+E, D+E,CI+E, Dl+E, Tb şi TV
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia din
categoriile sau subcategoriile C1+E, DI+E, C, D, Tb, TV
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E
2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse În permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei oni
la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor
pentru categoriile B, B 1, B+E
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse În permisul anulat
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere
CAP.IV Taxe de Înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare provizorie de circulatie pentru probe
1. Taxe de Înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorci lor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă Între 750kg şi 3.500 kg
II

X
X
5
abrogat
abrogat
24
abrogat
abrogat

72

abrogat
abrogat
X
X
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inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maxima "utorizată mai mare de 3.500 kg
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorci lor neÎnmatriculate
permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
CAP. [V"I Taxă fumizare de date

125
8
357
X

1. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul
naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de
conducere şi certificatelor de Înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului
Bucureşti de evidentă a permiselor de conducere şi certificatelor de Înmatriculare
CAP. V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite În baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite În baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, cu excepţia
celor pentru terenurile agricole şi forestiere

* Conform

4

X
13

art. Il alin. 3 din Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin.
(4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completări le ulterioare, pentru anul2011 impozitul se stabileşte prin hotărâre
a Guvernului.
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l.B TAXE LOCALE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE
VALOARE
lei/mplzi

DENUMIRE TAXĂ
l.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi de
comercializare cu caracter sezonier (ocazional)
2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitatea de comercializare a
produselor alimentare şi nealimentare
3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi terase
de vară
4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii
5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc şi schimb valutar
6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la construcţii
7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare exclusivă
de presă şi carte
8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de şantier
9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje
10. Taxa pentru utilizwea locurilor publice cu mijloace publici tare
Il Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces

zona A

zona B

zona C

zona D

0,90

0,70

0,55

0,40

0,80

0,62

0,50

0,36

1,00

0,78

0,62

0,45

0,57
1,50
0,46

0,44
1,20
0,36

0,35
0,95
0,28

0,25
0,69
0,20

0,60

0,47

0,37

0,27

1,20
0,05
0,50
0,36
zona A
0,21

12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă

13

0,93
0,73
0,Q3
0,04
0,40
0,30
0,28
0,22
lei/zi/vehicul
zona B
zona C
0,13
0,16

0,53
0,02
0,20
0,16
zona D
0,10

l.C ALTE TAXE LOCALE CE SE ÎNCASEAZĂ LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DENUMIRE

VALOARE

TAXA

lei
3.1.

Taxe pentru concesionarea
cimitire
cimitire
cimitire
. cimitire

3.2.

(până la 7 ani) :
20

13
11
8
unui loc de Înhumare

pe termen nelimitat:

I
II
III
IV

280
200

80

40

Taxa pentru concesionarea unei nişe pe termen nelimitat la Crematoriul Uman
Taxe pentru transformarea
concesiunii unui loc de 25 de ani În concesiune
nelimitat:
cimitire
cimitire
cimitire
cimitire

3.5.

categoria
categoria
categoria
categoria

locurilor de Înhumare

I
II
III
IV

Taxe pentru concesionarea
cimitire
cimitire
cimitire
cimitire

3.3.
3.4.

categoria
categoria
categoria
categoria

categoria
categoria
categoria
categoria

Taxe pentru
nelimitat:
cimitire
cimitire
cimitire
cimitire

pe termen

r

70

II
III
IV

50

transformarea

categoria
categoria
categoria
categoria

20

20
10
locului de Înhumare

de 7 de ani În concesiune

pe termen
252

I
II
III
IV

NOTĂ: Categoriile cimitirelor municipiului
Bucureşti sunt stabilite
organizarea şi funcţionarea cimitirelor şi crematoriilor umane"

180
72

36
prin H.C.G.M.B.

14

nr. 303/2003

la H.C.G.M.B.

nr.

Anexa nr. 2
/

NORME METODOLOGICE
de aplicare a hotărârii privind stabilirea nivelurilor impozitelor
municipiul Bucureşti, pentru anul 2011

2010

şi taxelor locale În

DISPOZIŢII GENERALE

Definiţii

Rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii;
Zone din cadrul localităţii - zone stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
În funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte
elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar
sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.
Instituţii publice reprezintă o denumire generică ce include: Parlamentul, Administraţia
Prezidenţială, Guvernul, Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte
autorităţi publice, instituţii publice autonome, unităţile administrativ-teritoriale,
precum şi
instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de
modul de finanţare.
Prin sintagma "încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice" se Înţelege
spaţiile utilizate pentru realizarea oricăror fapte de comerţ, astfel cum sunt definite În Codul
comercial, altele decât destinaţiile specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului
pe clădiri.
Prin sintagma "clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult" se Înţelege
bisericile - locaşurile de Închinăciune, casele de rugăciuni - şi anexele acestora. Termenul lăcaş este
variantă a termenului locaş.
Anexele bisericilor se referă la orice incintă care are elementele constitutive ale unei clădiri,
proprietatea oricărui cult recunoscut oficial În România, cum ar fi: clopotniţa, cancelaria parohială,
agheasmatarul, capela mortuară, casa parohială cu dependinţele sale, destinată ca locuinţă a
preotului/preoţilor slujitori/personalului deservent, incinta pentru aprins lumânări, pangarul, troiţa,
magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, aşezământul cu caracter social-caritabil,
arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter administrativbisericesc, reşedinţa chiriarhului, precum şi altele asemenea; prin aşezământ cu caracter socialcaritabil se Înţelege căminul de copii, azilul de bătrâni, cantina socială sau orice altă incintă
destinată unei activităţi asemănătoare.
Acoperiş - partea de deasupra care acoperă şi protejează o clădire de intemperii, indiferent
de materialul din care este realizat; planşeul este asimilat acoperişului În cazul În care deasupra
acestuia nu mai sunt alte Încăperi/incinte;
Balcon - platformă cu balustradă pe peretele exterior al unei clădiri, comuni când cu
interiorul prin una sau mai multe uşi;
Clădirejinalizată - constmcţie care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
1. serveşte la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de ma 1 -~,
instalaţii şi de altele asemenea;
:<:,c,'~.G. e: ('(,1' .
2. are elementele structurale de bază ale unei clădiri, respectiv: pereţi şi acoperi i OIRECTIA'~
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3. are expirat termenul de valabilitate prevăzut În autorizaţia de construire şi nu s-a solicitat
prelungirea valabilităţii acesteia ori clădirea a fost realizată rară autorizaţie de construire; pentru
stabilirea impozitului pe clădiri, se ia În calcul numai suprafaţa construită desfăşurată care are
elementele de la pct. 2.
Incintă de deservire comună - spaţiu Închis În interiorul unei clădiri, proprietatea comună a
celor care deţin apartamente În aceasta, afectat scărilor, lifturilor, uscătoriilor sau oricăror alte
utilităţi asemănătoare;
Logie - galerie exterioară Încorporată unei clădiri, acoperită şi deschisă către exterior printrun şir de arcade sprijinite pe coloane sau pe stâlpi;
Nivel - fiecare dintre părţile unei clădiri cuprinzând Încăperile/incintele situate pe acelaşi
plan orizontal, indiferent că acestea sunt la subsol, la nivelul solului sau la orice Înălţime deasupra
solului;
Perete - element de construcţie aşezat vertical sau puţin Înclinat, făcut din beton armat, din
cărămidă arsă sau nearsă, din piatră, din lemn, din vălătuci, din sticlă, din mase plastice sau din
orice alte materiale, care limitează, separă sau izolează Încăperile/incintele unei clădiri Între ele sau
de exterior şi care susţine planşeele, etajele şi acoperişul;
Suprafaţa secţiunii unui nivel - suprafaţa unui nivel, rezultată pe baza măsurătorilor pe
conturul exterior al pereţilor, inclusiv suprafaţa balcmmelm şi a logiilor; În cazul clădirilor care nu
pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior al pereţilor, suprafaţa secţiunii unui nivel reprezintă
suma suprafeţelor utile ale tuturor Încăperilor/incinte lor, inclusiv a suprafeţelor balcoanelor şi a
logiilor şi a suprafeţelor secţiunilor pereţilor, toate aceste suprafeţe fiind situate la acelaşi nivel, la
suprafeţe le utile ale Încăperilor/incinte lor adunând şi suprafeţele incintelor de deservire comună.
Prin sintagma "valoarea de inventar a clădirii", În scopul determinării impozitului pe
clădiri, se Înţelege valoarea de intrare a clădirii În patrimoniu, Înregistrată În contabilitatea
proprietarului clădirii, şi care, după caz, poate fi:
- costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu titlu oneros;
- costul de producţie, pentru clădirile construite de persoana juridică;
- valoarea actuală, estimată la Înscrierea lor În activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor
cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu
gratuit;
- valoarea de aport pentru clădirile intrate În patrimoniu În cazul asocierii/fuziunii,
determinată prin expertiză, potrivit legii;
- valoarea rezultată În urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate În baza unei dispoziţii
legale.
Prin sintagma "nomenclatură stradală" se Înţelege lista care conţine denumirile tuturor
străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare
stradă În parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală
se organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care
serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice,
precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire.
1. Pentru identificarea municipiului Bucureşti şi încadrarea acestuia pe ranguri de localităţi
se au În vedere, cumulativ, prevederile:
a) Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată,
cu modificările şi completări le ulterioare, denumită În continuare Legea nr. 2/1968;
b) Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.
408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, denumită În continuare Legea nr. 351/2001.
2. Ierarhizarea funcţională a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Legii nr.
351/2001, este rangul O - Capitala României, municipiu de importanţă europeană.
3. În aplicarea prezentei hotărâri, sectoarelor municipiului Bucureşti li se atri1:mie\JeC;flaşi
rang cu cel al municipiului, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1968.
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4. Delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora, atât În intravilanul, cât Şi In
extravilanul localităţilor, se stabilesc prin hotărâri adoptate de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, În funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edili tare,
precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale,
pe baza
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole, a evidenţelor
specifice cadastrului imobil iar-edilitar sau a oricăror alte evidenţe agricole sau cadastrale.
5. Identificarea zonelor atât În intravilanul, cât şi În extravilanul localităţi lor se face prin
literele: A, B, C si D.
6. CI) În cazul În care la nivelul municipiului Bucureşti se impun modificări ale delimitării
zonelor, Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate adopta hotărâri În acest sens numai În
cursul lunii mai pentru anul fiscal următor. Neadoptarea de modificări ale delimitării zonelor În
cursul lunii mai corespunde opţiunii de menţinere a delimitării existente a zonelor pentru anul fiscal
următor.
(2) Dacă În cursul anului fiscal se modifică limitele intravilanului/extravilanului,
impozitul
pe clădiri, În cazul persoanelor fizice, precum şi impozitul pe teren, atât În cazul persoanelor fizice,
cât şi al celor juridice, se modifică potrivit noii delimitări a intravilanului/extravilanului,
Începând
cu data de I ianuarie a anului fiscal următor.
(3) În situaţia preVăzută la alin. (2), impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren datorate se
determină, din oficiu, de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei
publice locale, rară a se mai depune o nouă declaraţie fiscală, după ce În prealabil le-a fost adusă la
cunoştinţă contribuabililor modificarea limitelor intravilanului/extravilanului.
7. Prin sintagma "suprafaţă de teren" care este acoperită de o clădire se Înţelege suprafaţa
construită la sol a clădirilor.
8. În cazul municipiului Bucureşti, atribuţiile prevăzute la pct. 4 - 6 alin. (1) se îndeplinesc
de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
9. Prin sintagma "vehicule istorice" se Înţelege vehicule pentru care perioada trecută de la
Î.ncetarea fabricaţieUipurilo[
respective, care .au utilizatacelaşi. tip de caro&erieşi.llc.e.!aşi. tip. .de
motor, este de cel puţin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstrui te, pentru care deţinătorii au
obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competentă.
10. Contribuabilii, persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei
iniţiative, precum şi cei care exercită În mod autonom sau prin asociere orice profesie liberă sunt:
a) persoanele fizice care exercită activităţi independente În mod autonom sau asociate pe
baza unui contract de asociere Încheiat În vederea realizării de activităţi, cum sunt: asociaţiile
familiale, asociaţiile agricole sau altele asemenea şi care nu întrunesc elementele constitutive ale
contribuabilului - persoană juridică;
b) persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de avocatură,
notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil autorizat,
de consultant de plasament În valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele
autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei sau
alte profesii asemănătoare desfăşurate "in mod autonom, În condiţiile legii, şi care nu Întrunesc
elementele constitutive ale contribuabilului - persoană juridică.
10.1 În categoria comercianţilor, contribuabili - persoane juridice, se cuprind: regiile
autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile bancare şi orice alte societăţi comerciale
care se organizează şi îşi desfăşoară activitatea În oricare dintre domeniile specifice producţiei,
prestări lor de servicii, desfacerii produselor sau altor activităţi economice, cooperativele
meşteşugăreşti, cooperativele de consum, cooperativele de credit sau orice alte entităţi - persoane
juridice care fac fapte de comerţ, astfel cum sunt definite de Codul comercial.
10.2 În categoria unităţilor economice ale persoanelor juridice de drept public, ale
organizaţii/or politice, sindicale, profesionale, patronale şi cooperatiste, instituţii/or publice,
asociaţii/or, fundaţiilor, federaţii/or, cultelor religioase şi altora asemenea se cuprind numai acele
unităţi aparţinând acestor persoane juridice care desfăşoară activităţii În oricare dint \I.l
lJ i!le
prevăzute la pct. 10.a).
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II. Publicitatea realizată prin mijloace de informare În masă scrise şi audiovizuale, În
sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea
realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.
12. Prin discotecă se Înţelege activitatea artistică şi distractivă desfăşurată Într-o incintă
prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini, precum şi de redare şi audiţie de muzică, unde
se dansează, indiferent cum este denumită ori de felul cum este organizată ca activitate, respectiv:
a) integrată sau conexă activităţilor comerciale de natura celor ce intră sub incidenţa
diviziunii 55 sau a activităţilor de spectacole specifice grupei 923 din CAENI-rev.l;
b) integrată sau conexă oricăror altor activităţi nemenţionate la lit. a);
c) individuală;
d) cu sau rară disc-jockey.
13. Prin videotecă se Înţelege activitatea artistică şi distractivă desfaşurată Într-o incintă
prevăzută cu instalaţii electronice speciale de redare şi vizionare de filme; nu este de natura
videotecii activitatea care intră sub incidenţa clasei 9213 din CAEN-rev.l.
14. La stabilirea impozitelor şi taxelor locale se va avea În vedere respectarea următoarelor
pnnclplI:
.
- principiul transparenţei - autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să Îşi
desfăşoare activitatea Într-o manieră deschisă faţă de public;
- principiul aplicării unitare - autorităţile administraţiei publice locale asigură organizarea
executării şi executarea În concret, În mod unitar, a prevederilor titlului IX din Legea Of. 571/2003
privind Codul fisca!, cu modificările şi completările ulterioare denumită În continuare Codul fiscal
şi ale prezente lor norme metodologice, fiindu-le interzisă instituirea altor impozite sau taxe locale În
afara celor prevăzute de titlul IX din Codul fiscal ;
- principiul autonomiei locale - Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabileşte
impozitele şi taxele locale Între limitele şi În condiţiile titlului IX din Codul fiscal; acest principiu
corespunde Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea Of. 199/1997, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, Of. 331 din
26 noiembrie 1997.
În cazul În care termenul de plată a oricăror impozite şi taxe locale expiră Într-o zi de
sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când serviciul este suspendat, În condiţiile legii, plata se
consideră În termen dacă este efectuată până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
A. Referitor la aplicarea impozitelor şi taxelor loca le prevăzute În Anexa nr. 1
1.1 IMPOZITUL

ŞI TAXA PE CLĂDIRI

1.1.1. Reguli generale
(1) Orice persoană care are În proprietate o clădire situată În municipiul Bucureşti datorează
anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul În care În 'prezentele norme se prevede diferit.
(2) Impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului În care este
amplasată clădirea.
(3) În cazul În care o clădire se află În proprietatea comună a două sau mai multe persoane,
fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate În partea din
clădire aflată În proprietatea sa. În cazul În care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor
În comun, fiecare proprietar În comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea
respectivă.
(4) În Înţelesul prezentelor norme metodologice, clădirea este orice construcţie situată
deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are
una sau mai multe Încăperi ce poate/pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obie \) 8 use,
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materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia
sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construi te. Încăperea reprezintă
spaţiul din interiorul unei clădiri.
(5) Contribuabili, În cazul impozitului pe clădiri, sunt proprietarii acestora, indiferent de
clădire şi de locul unde sunt situate În municipiul Bucureşti. Contribuabilii datorează impozitul pe
clădirLşUn ~iţţIaţiaîl1 ca,re clă9jre.a,.,ţ.steilc!!I!igistratA s~ll. folos.i.t?,de altc::.pc::r~<!<U1e
d~~~t.tit~l~~}
dreptului de proprietate şi pentru care locatarul SaUconcesÎonarul' datorează 'chirie ori 'redevenţă În
baza unui contract de Închiriere, locaţiune sau concesiune, după caz.
(6) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale concesionate, Închiriate, date În administrare sau În folosinţă, după caz, persoanelor
juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală
a concesionari lor, locatari lor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, În
condiţii similare impozitului pe clădiri.
(7) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (6) vor anexa la declaraţia fiscală, În fotocopie semnată
pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, Închirierea, darea În administrare sau
În folosinţă a clădirii respective. În situaţia În care În acest act nu sunt Înscrise valoarea de inventar
a clădirii Înregistrată În contabilitatea persoanei j uridice care a hotărât concesionarea, Închirierea,
darea În administrare sau În folosinţă a clădirii, precum şi data Înregistrării În contabilitate a clădirii
respective, iar În cazul efectuării unor reevaluări, data ultimei reevaluări, la act se anexează, În mod
obligatoriu, un certificat emis de către proprietari, prin care se confirmă realitatea menţiunilor
respective.
(8) Identificarea proprietăţilor atât În cazul clădirilor, cât şi În cel al terenurilor cu sau fără
construcţii, situate În intravilanul municipiului Bucureşti, precum şi identificarea domiciliului fiscal
al contribuabililor se face potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscală, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare.
(9) Fiecare proprietate situată În intravilanul municipiului Bucureşti se identifică prin adresa
acesteia, individualizată prin denumirea proprie a străzii şi a numărului de ordine atribuit după cum
urmează:
a) pe partea stângă a străzii se Începe cu numărul 1 şi se continuă cu numerele impare, În
ordine crescătoare, până la capătul străzii;
b) pe partea dreaptă a străzii se Începe cu numărul 2 şi se continuă cu numerele pare, În
ordine crescătoare, până la capătul străzii.
(10) În cazul blocurilor de locuinţe, precum şi În cel al clădirilor alipite situate În cadrul
aceleiaşi curţi - lot de teren, care au un sistem constructiv şi arhitectonic unitar şi În care sunt situate
mai multe apartamente, datele despre domiciliu/reşedinţa/sediu
cuprind strada, numărul, blocul,
scara, etajul, apartamentul.
(Il) Sunt considerate clădiri distincte, având elemente proprii de identificare a adresei
potrivit alin (8) - (10), după cum urmează:
a) clădirile distanţate spaţial de celelalte clădiri amplasate În aceeaşi curte - lot de teren,
precum şi clădirile legate Între ele prin pasarele sau balcoane de serviciu;
b) clădirile alipite, situate pe loturi alăturate, care au sisteme constructive şi arhitectonice
diferite - faţade şi materiale de construcţie pentru pereţii exteriori, intrări separate din stradă, curte
sau gradină - şi nu au legături interioare.
(12) Adresa domiciliului fiscal al oricărui contribuabil, potrivit prevederilor prezentului
punct, se Înscrie În registrul agricol, În evidenţele compartimente lor de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi În orice alte evidenţe specifice cadastrului imobiliar-edilitar.
(13) La elaborarea şi aprobarea nomenclaturii stradale se au În vedere prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 646 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 48/2003.
(14) Fiecare proprietate situată În extravilanul localităţilor, atât În cazul clă . '- W'k (' i,în
cel al terenurilor cu sau rară construcţii, se identifică prin numărul de parcelă, a
Li.&ltPe lăc '
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este posibil, sau prin denumirea punctului, potrivit toponimiei/denumirii
astfel cum este Îmegistrată În registrul agricol.

specifice zonei respective,

1.1.2. Scutiri
(1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii sunt după cum urmează:
(a) clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii
publice, cu excepţia Încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele
desfăşurate În relaţia cu persoane juridice de drept public;
(b) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de
administrare, cu excepţia Încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
(c) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase
recunoscute oficial În România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia Încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
(d) clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de Învăţământ de stat,
confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
Încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
(e) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia Încăperilor care sunt folosite pentru
activităti economice;
"(f) clădirile care sunf ilIecfafe-centra!e!orhidroel-ectrice;termoelectrice.'Şi
nuclearoceleGtrice,
staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni.
(g) clădirile aflate În domeniul public al statului şi În administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia Încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
(h) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
(i) clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice si tehnologice, potrivit legii;
U) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea m. 10/200 I privind regimul juridic al unor
imobile preluate În mod abuziv În perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu
modificările şi completări le ulterioare;
(k) clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia Încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
(1) clădirile retrocedate potrivit art.l alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului m.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,
republicată cu modificări şi completări le ulterioare;
(m) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului m.
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
(n) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de Îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea Împotriva inundaţiilor, precum
şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor,
cu excepţia Încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
(o) clădirile care prin natura lor fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje
şi tunel uri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia Încăperilor care
sunt folosite pentru alte activităţi economice;
(P) construcţiile speciale situate În subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de
extracţie;
(q) clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje,
silozuri şi/sau pătule pentru depozitare a şi conservarea cerealelor, cu excepţia Încăperilor care sunt
folosite pentru alte activităţi economice;
(r) clădirile trecute În proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritori
,iJl.1' • de
moştenitori legali sau testamentari;
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(s) clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte,
potrivit hotărârii consiliului local;
(2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele
constitutive ale unei clădiri.
(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. j-m se aplică pe durata pentru care
proprietarul este obligat să menţină afectaţi unea de interes public.
(4) Prin sintagma "Încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice", menţionată la
alin. (1) lit. a-e, g, k, n, o, şi q, se Înţelege spaţiile utilizate pentru realizarea oricăror fapte de
comerţ, astfel cum sunt definite În Codul comercial, altele decât destinaţiile specifice categoriilor de
clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri.
(5) Pentru calculul impozitului pe clădiri În cazul Încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice, se vor efectua următoarele operaţiuni:
a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii;
b) se determină suprafaţa construită desfăşurată a Încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
c) se determină cota procentuală din clădire ce corespunde Încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice, prin Împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. b) la suprafaţa prevăzută la
lit. a);
d) se determină valoarea de inventar a Încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice, prin Înmulţirea valorii de inventar a clădirii cu cota procentuală determinată la lit. c);
e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător Încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice, prin Înmulţirea valorii determinate la lit. d) cu cota de 1,5% sau 10%, după
caz.
(6) Cultele religioase recunoscute oficial În România, organizate potrivit statutelor proprii,
sunt persoane juridice. Pot fi persoane juridice şi componentele locale ale acestora, precum şi
aşezămintele, asociaţiile, ordinele şi congregaţiile prevăzute În statutele lor de organizare şi
funcţionare, dacă acestea au elementele constitutive ale persoanelor juridice, potrivit prevederilor
Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat În Monitorul Oficial
al României, Partea 1, nr. 178 din 4 august 1948, cu modificările şi completări le ulterioare şi sunt
prevăzute În Codul fiscal.
(7) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri, construcţiile care nu Întrunesc elementele
costitutive ale unei clădiri, prevăzute la pct. 1.1.1 alin. (4).
(8) Construcţiile care până la data de 1 ianuarie 2007 au fost avizate prin hotărâri le adoptate
de Consiliul General al Municipiului Bucureşti ca fiind de natură similară construcţiilor speciale,
pentru care nu s-a datorat impozitul pe clădiri pe durata existenţei construcţiei şi care nu au
elementele constitutive ale unei clădiri, sunt scutite până la data când intervin modificări care
determină datorarea de impozite. În această ultimă situaţie, contribuabilii În cauză au obligaţia ca În
termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei modificării să depună declaraţia fiscală.
(9) În cazul construcţiilor care până la data de 1 ianuarie 2007 aveau elementele constitutive
ale clădirii şi pentru care, prin hotărârea Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptată până
la această dată s-a respins cererea, contribuabilul respectiv datorează impozitul pe clădiri În
condiţiile Titlului IX din Codul fiscal.
(l0) Clădirile aflate În domeniul public al statului şi În administrarea Regiei Autonome
"Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform legii, prevăzute la alin. (l)
lit.g, sunt cele ce intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 553/2002 privind
organizarea si funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat",
cu modificările şi completări le ulterioare.
(Il) Construcţiile speciale situate În subteran, prevăzute la alin. (1) lit. (s) care nu intră sub
incidenţa impozitului pe clădiri, sunt acele construcţii care nu au elementele constitutive ale unei
clădiri.
(12) Atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, inclusiv instituţiile pu'
L
D u
clădirile pe care le dobândesc, construiesc sau Înstrăinează, au obligaţia să depu !:d~1ih-iţf -_
fiscale, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice 10 S!evÎ~tcWR~'
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rază teritorială se află clădirile, chiar dacă, pentru acestea nu datorează impozit pe clădiri sau sunt
scutite de la plata acestui impozit.
1.1.3. Calculul impozitului pentru persoane fIZice
(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a clădirii se identifică În tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai
mare corespunzătoare tipului clădirii respective.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată În lei, se determină prin Înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate
a acesteia, exprimată În metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată În lei/m2, din tabelul următor:

..

... -

....TIPUL CLĂDIRII

O
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate În urma unui tratament
termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
văIătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate În urma unUl
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă ne arsă, din
văIătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă Încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, În oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă Încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate În alte
scopuri decât cel de locuinţă, În oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

VALOAREA IMPOZABILĂ
- lei/m2rară
Clădire cu instalaţie Clădire
electrică,
electrică, de apă, de instalaţie
de
apă,
de
canalizare
de
canalizare
ŞI
(condiţii şi de Încălzire
Încălzire
cumulati ve)
2
1
806

478

219

137

137

123

82

54

75% din suma care
s-ar aplică clădirii

75% din suma
s-ar
aplică
care
clădirii

50% din suma care
s-ar aplică clădirii

50% din suma
aplică
s-ar
care
clădirii

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin Însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale
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subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi
teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează În funcţie de rangul localităţii (Municipiul
Bucureşti are rang O) şi zona În care este amplasată clădirea, prin Înmulţirea valorii determinate
conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut În următorul tabel:
ZONA
Coeficient de corectie

A
2,60

B
2,50

C
2,40

D
2,30

(6) În cazul unui apartament amplasat Într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8
apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
(7) Valoarea impozabilă a clădirii determinată În urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6)
se reduce În funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă;
b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă Între 30 de ani şi 50 de ani, inclusiv,
la data de I ianuarie a anului fiscal de referintă.
(8) În cazul clădirii utilizate ca 10cui~ţă a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri
pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată În urma aplicării prevederilor
alin. (1) - (7)
se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 de metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstrui re, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează,
astfel că acesta se consideră ca fiind cel În care au fost terminate aceste ultime lucrări.
(10) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul
exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin Înmulţirea suprafeţei
utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
(1 1) Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor, stabilită pe baza criteriilor şi
normelor de evaluare prevăzute la alin. (3) din prezentele norme, se au În vedere instalaţiile cu care
este dotată clădirea, respectiv:
a) se Încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile acele clădiri care sunt dotate,
cumulativ, cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de Încălzire, după cum urmează:
- clădirea se consideră dotată cu instalaţie de apă dacă alimentarea cu apă se face prin
conducte, dintr-un sistem de aducţiune din reţele publice sau direct dintr-o sursă naturală - puţ,
fântână sau izvor - În sistem propriu;
- clădirea se consideră că are instalaţie de canalizare dacă este dotată cu conducte prin care
apele menajere sunt evacuate În reţeaua publică;
- clădirea se consideră că are instalaţie electrică dacă este dotată cu cablaje interioare
racordate la reţeaua publică sau la o sursă de energie electrică - grup electrogen, microcentrală,
instalaţii eoliene sau microhidrocentrală;
- clădirea se consideră că are instalaţie de Încălzire dacă aceasta se face prin intermediul
agentului termic - abur sau apă caldă de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare
locală sau centrale termice proprii - şi Îl transmit În sistemul de distribuţie În interiorul clădirii,
constituit din conducte şi radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze,
combustibil lichid, combustibil solid, precum şi prin intermediul sobelor Încălzite cu
gaze/convectoarelor;
b) se Încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile acele clădiri care nu se regăsesc În
contextul menţionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici una dintre aceste instalaţii sau au una,
două ori trei astfel de instalaţii.
(12) Menţiunea cu privire la existenţa/inexistenţa instalaţiilor se face prin declaraţie fiscală.
(13) În situaţia În care, pe parcursul anului fisca!, clădirea Încadrată pentr.u aplic~ea
valorilor impozabile prevăzute În coloana "Clădire rară instalaţii de apă, canalizare ~
ţ
Încălzire (lei/mp)" prevăzut la alin (3) face obiectul aplicării valorilor impozabile
ăzute la alt~
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(3) ca efect al dotării cu toate cele patru instalaţii, modificarea impozitului pe clădiri se face
Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care a apărut această situaţie, necesitând
depunerea unei noi declaraţii fiscale. În mod similar se procedează şi În situaţia În care la clădirea
dotată cu toate cele patru instalaţii, pe parcursul anului fiscal, se elimină din sistemul constructiv
oricare dintre aceste instalaţii, prevăzute la alin. (11) lit. a), pe bază de autorizaţie de desfiinţare
eliberată În condiţiile legii.
(14) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri, ce stă la baza calculului impozitului pe
clădiri datorat de persoanele fizice, rezultată din actul de proprietate sau din planul cadastral, iar În
lipsa acestora, din schiţa/fişa clădirii sau din alte documente asemănătoare.
(15) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin Însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţe le balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la
subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă, precum şi
cele ale scărilor şi teraselor neacoperite.
(16) Pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, În cazul În care
dimensiunile exterioare ale clădirii nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, suprafaţa
construită desfăşurată se determină prin Înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de
transformare de 1,20 prevăzut În prezentele norme. Coeficientul de transformare serveşte la
stabilirea relaţiei dintre suprafaţa utilă, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereţi, şi suprafaţa
construită desfăşurată determinată pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al clădirii.
(17) La stabilirea coeficientului de transformare de 1,20 s-a avut În vedere potenţiala
diferenţă dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa utilă a clădirii; prin potenţială diferenţă
se cuantifică suprafaţa secţiunii pereţilor, a balcoane lor, a logiilor, precum şi a cotei-părţi din
eventualele incinte de deservire comună, acolo unde este cazul.
(18) Dacă În documente este Înscrisă suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, determinată
pe baza măsurătorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru determinarea impozitului pe clădiri nu
se ia În calcul suprafaţa utilă şi, implicit, nu se aplică coeficientul de transformare.
(19) În categoria clădirilor supuse impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice se
cuprind:
a) construcţiile utilizate ca locuinţă, respectiv unităţile construite formate din una sau mai
multe camere deJocuit, indiferentunde_sunLsituale, la acelaşi nivel sau la niveluri diferite, inclusiv
la subsol sau la mezanin, prevăzute, după caz, cu dependinţe şi/sau alte spaţii de deservire;
b) construcţiile menţionate la lit. a), dezafectate şi utilizate pentru desfăşurarea de profesii
libere;
c) construcţiile-anexe situate În afara corpului principal de clădire, cum sunt: bucătăriile,
cămările, pivniţele, grajdurile, magaziile, garajele şi altele asemenea;
d) construcţiile gospodăreşti, cum sunt: pătulele, hambarele pentru cereale, şurele, fânarele,
remizele, şoproanele şi altele asemenea;
e) orice alte construcţii proprietatea contribuabililor, neprevăzute la lit. a) - d), care au
elementele constitutive ale clădirii.
(20) Pentru calculul impozitului pe clădiri, În cazul persoanelor fizice, sunt necesare
următoarele date:
a) rangul localităţii unde se află situată clădirea; În cazul municipiului Bucureşti este O.
b) teritoriul unde se află:
1. În intravilan; sau
2. În extravilan;
c) zona În cadrul municipiului Bucureşti;
d) suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, respectiv:
1. cea determinată pe baza dimensiunilor măsurate pe conturul exterior al acesteia; sau
2. În cazul În care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţa utilă a
clădirii se îrunulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,20;
e) tipul clădirii şi instalaţiile cu care este dotată aceasta;
f) În cazul apartamentului, dacă acesta se află amplasat Într-un
niveluri şi 8 apartamente;
10

g) data finalizării clădirii, respectiv pentru:
- clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă;
- clădirea care are o vechime cuprinsă Între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
h) În cazul celor care au În proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă,
ordinea În care a fost dobândită clădirea, precum şi care dintre aceste clădiri sunt Închiriate, În
vederea majorării impozitului datorat de aceşti contribuabilii;
i) majorarea stabilită potrivit prezentei hotărâri.
(21) Pentru aplicarea prevederilor de la pct. 1.1.3. alin. (7), În cazul clădirii la care au fost
executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de
vedere fiscal anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel În care au fost
terminate aceste ultime lucrări.
1.1.4. Majorarea impozitului datorat de persoanele fIzice ce deţin mai multe clădiri
(1) Persoanele fizice care au În proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit
pe clădiri, majorat dupăcum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire În afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire În afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele În afara celei de la adresa de domiciliu;
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin În proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri În afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină În funcţie de ordinea În care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum
rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale În raza cărora Îşi au
domiciliul, precum şi la cele În raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.
(5) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care au În proprietate mai multe clădiri,
În afara celei/celor situate la adresa de domiciliu, se majorează conform prevederilor alin. (l) şi (3).
(6) În cazul clădirilor aflate În proprietate comună, coproprietarii având determinate cotelepărţi din clădire, impozitul calculat potrivit prevederilor pct. 1.1.3. din prezentele norme se Împarte
proporţional cotelor-părţi respective, iar asupra părţii de impozit rezultate se aplică majorarea
prevăzută la alin. (1) În funcţie de ordinea În care aceste cote-părţi au fost dobândite, potrivit alin.
(3), rezultând astfel impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil.
(7) În cazul clădirilor aflate În proprietate comună, coproprietarii neavând stabilite cotelepărţi din clădire, impozitul calculat potrivit prevederilor pct. 1.1.3. din prezentele norme se Împarte
la numărul de coproprietari, iar asupra părţii din impozit rezultate În urma Împărţirii se aplică, după
caz, majorarea prevăzută la alin. (1) În funcţie de ordinea În care aceste cote-părţi au fost dobândite,
potrivit alin. (3), rezultând astfel impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil.
(8) Prevederile alin. (1) - (7) se aplică În mod corespunzător persoanelor care beneficiază de
facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri.
(9) Majorarea impozitului pe clădiri stabilită În Anexa TIr. 1 la prezenta hotărâre se
calculează şi În cazul persoanelor fizice străine care deţin pe teritoriul municipiului Bucureşti mai
multe clădiri, ordinea acestora fiind determinată de succesiunea În timp a dobândirii lor, cu
obligativitatea depunerii declaraţiei speciale.
(10) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit prevederilor alin. (l) din
prezentele norme, ordinea În care proprietăţile au fost dobândite se determină În funcţie de anul
dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de
proprietar.
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(11) În cazul Înstrăinării uneia dintre clădirile care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1),
pentru calculul impozitului majorat, ordinea În care proprietăţile au fost dobândite se stabileşte
potrivit noii situaţii juridice.
(12) Impozitul pe clădiri datorat pe persoanele fizice care deţin În proprietate mai multe
clădiri, dobândi te prin succesiune legală, nu se majorează. Clădirile dobândite prin succesiune
legală se iau În calcul la determinarea ordinii de dobândire, necesară stabilirii majorării impozitului
pe clădiri, potrivit prevederilor alin. (1).
(13) În cazul În care În acelaşi bloc o persoană fizică deţine În proprietate mai multe
apartamente, pentru calculul impozitului pe clădiri majorat potrivit prevederilor alin. (1), fiecare
apartament este asimilat unei clădiri.
(14) În cazul În care În acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri, ordinea este determinată
de data dobândirii.
(15) În cazul În care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri, ordinea este cea pe care
o declară contribuabilul respectiv.
(16) În cazul persoanei fizice care deţine În proprietate mai multe clădiri, iar domiciliul său
nu corespunde cu adresa niciuneia dintre aceste clădiri, prima clădire dobândită În ordinea stabilită
potrivit prevederilor lega le este asimilată clădirii de la adresa de domiciliu.
(17) Declaraţia specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, În cazul persoanelor
fizice care au În proprietate mai multe clădiri, În afara celor aflate la adresa de domiciliu,
corespunde modelului aprobat.
(18) Declaraţia specială se depune la compartimentele de specialitate ale autorităţile
administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale unde sunt situate clădirile.
(19) În cazul contribuabililor care dobândesc clădiri care intră sub incidenţa prevederilor
alin. (1) declaraţia fiscală se depune În termen de 30 de zile de la data dobândirii.
(20) Pentru veridicitatea datelor Înscrise În declaraţiile prevăzute la alin. (18) Întreaga
răspundere juridică o poartă contribuabilul atât În cazul În care este semnatar al declaraţiei
respective, cât şi În cazul În care semnatar al declaraţiei este o persoană mandatată În acest sens de
contribuabil.
(21) Clădirile distincte situate la aceeaşi adresă, proprietatea aceleiaşi persoane fizice, nu
intră sub incidenţa prevederilor alin. (1), (2), (3) şi (4).
(22) Pentru aplicarea prevederilor alin. 1, compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale au obligaţia:
a) să identifice contribuabilii care au În proprietate clădiri În unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorială aflată În raza de competenţă a acestora şi care au adresa de domiciliu În alte
uni tăţi/ subdi vizi uni administrati v-teritoriale;
b) să Întocmească şi să comunice situaţiile cu cazurile constatate conform lit. a) celorlalte
compartimente de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.
(2) Compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale competente
prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a transmite lunar, până la data de 10 a lunii În curs pentru luna
anterioară, situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) compartimentelor de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale competente.

1.1.5. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
(2) Cota de impozit este de 1,5 %.
(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii În patrimoniu,
Înregistrată În contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale În vigoare.
(4) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, co Qlidare,
modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fisca )i~~~!.,1âr8
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obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii
fiscale În termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.
(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform reglementărilor contabile, valoarea
impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată În urma reevaluării, Înregistrată ca atare În
contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată În ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii
Înregistrată În contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima
reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, În cazul cărora cota
impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).
(7) ) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe Întreaga
durată a acestuia, se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b) valoarea care se ia În considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din
contract a clădirii, aşa cum este ea Înregistrată În contabilitatea locatorului sau a locatarului,
conform prevederilor legale În vigoare.
c) În cazul În care contractul de leasing Încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă,
impozitul pe clădiri este datorat de locator.
(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată În
funcţiune, În rezervă sau În conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea
amortizării. Pentru aplicarea prevederilor acestui aliniat se au În vedere prevederile legale
referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale.
(9) În cazul persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu
Directiva a IV -a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Potrivit pct. 1.1.5.
alin (3), valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare În patrimoniu, Înregistrată În
contabilitatea proprietarului, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii,
cu excepţia clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, pentru care
legea prevede că valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
(10) La determinarea valorii de inventar a clădirii se are În vedere Însumarea valorilor
tuturor elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările, ascensoarele,
instalaţiile de iluminat, instalaţiile sanitare, instalaţiile de Încălzire, instalaţiile de telecomunicaţii
prin fir şi altele asemenea; aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria
elementelor şi instalaţiilor funcţionale ale clădirii.
(Il) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea În
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează pe baza cotei de 10% care se aplică la
valoarea de inventar a clădirii Înregistrată În contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul
lunii În care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se Înţelege reevaluarea cea mai
apropiată de anul fiscal 2002.
(12) În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, potrivit
prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat În active corporale şi
necorporale, republicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 242 din 31 mai 1999, cu
modificările şi completările ulterioare, impozitul pe clădiri se calculează pe baza cotei stabilite de
1,5 %, care se aplică la valoarea de inventar a clădirii Înregistrată În contabilitatea persoanelor
juridice, redusă cu 15%.
(13) În cazul clădirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de Închiriere,
valoarea lucrărilor executate de către locatar, de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare
sau extindere, prevăzută de pct. 1.1.5. alin (4), este valoarea reală declarată a lucrărilor pentru
regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
(14) Din punct de vedere fiscal, locatorul depune o nouă declaraţie fiscală În termen de 30
de zile de la data Întocmirii procesului verbal de recepţie după cum acesta este persoană fizică sau
juridică, după caz.
~''1~~G.~v(v
(15) Pentru punerea În aplicare a celor de mai sus se au În vedere următoarei
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a) În cazul contribuabililor care nu au efectuat nicio reevaluare a clădirilor În ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 10 %
asupra valorii de inventar a clădirii;
b) În cazul clădirii care a fost reevaluată conform prevederilor legale În vigoare, valoarea de
inventar a clădirii este valoarea Înregistrată În contabilitatea proprietarului. După reevaluare, dacă În
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal prin procesul verbal Încheiat În urma şedinţei Consiliului de
Administraţie s-a aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării şi aceasta a fost
Înregistrată În contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei stabilite potrivit
prevederilor pct. 1.1.5. alin. (2) asupra valorii de inventar a clădirii. Sunt considerate ca fiind
reevaluate şi clădirile la care s-au executat lucrări de reconstrui re, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
c) În cazul clădirilor dobândite În ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, precum şi
pe parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,50 % asupra valorii
de intrare În patrimoniu;
d) În cazul clădirii a cărei valoare nu a fost recuperată integral pe calea amortizării şi la care
s-au efectuat lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,50
%, Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care se Înregistrează În contabilitate
reevaluarea În urma lucrărilor de modernizare;
e) pentru clădirea prevăzută la lit. d), dar la care nu a fost efectuată reevaluarea În ultimii 3
ani anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 10%
asupra valorii rezultate din Însumarea valorii de inventar a clădirii şi a valorii lucrărilor de
modernizare.
(16) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe Întreaga durată a
acestuia, impozitul pe clădiri se datorează de către locatar.
(17) Impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice pe perioada de leasing financiar se
determină pe baza valorii negociate Între părti, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi Înscrise În
contract, aşa cum este Înregistrată În contabilitatea locatorului sau locatarului. În cazul contractelor
În care valoarea negociată este În valută, plata impozitului pe clădiri se face În lei la cursul Băncii
Naţionale a României din data efectuării plăţii.
(18) Pentru persoanele juridice, În cazul În care ulterior recunoaşterii iniţiale ca activa
clădirii, valoarea este determinată pe baza reevaluării valoarea rezultată din reevaluare va sta la
baza calculării impozitului pe clădiri.
(19) În cazul În care contractul de leasing Încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă,
impozitul pe clădiri este datorat de locator, iar impozitul pe clădiri se determină pe baza valorii
Înregistrată În contabilitate.
(20) Pentru contractele Încheiate până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum
contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale În a cărei rază de
competenţă se află clădirea, până la data de 31 ianuarie 2007, Însoţită de o copie a contractului de
leasing.
(21) În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice şi a căror valoare de inventar a fost
recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă a clădirilor respective se reduce cu
15%.
(22) Impozitul pe clădiri este datorat de persoana juridică atât pentru clădirile aflate În
funcţiune, În rezervă sau În conservare, cât şi pentru cele aflate În funcţiune şi a căror valoare a fost
recuperată integral pe calea amortizării.
1.1.6. Dobândirea, Înstrăinarea şi modificarea clădirilor
(1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană În cursul anului,
impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu Începere de la data de Întâi a lunii
următoare celei În care clădirea a fost dobândită sau construită.
~,'}~~:G:~Vtv
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(2) În cazul unei clădiri care a fost Înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, În cursul
anului, impozitul pe clădire Încetează a se mai datora de persoana respectivă cu Începere de la data
de Întâi a lunii următoare celei În care clădirea a fost Înstrăinată, demolată sau distrusă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (l) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a
reflecta perioada din an În care impozitul se aplică acelei persoane.
(4) În cazul extinderii, Îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei
clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează Începând cu data de Întâi a lunii următoare
celei În care a fost finalizată modificarea.
(5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau Înstrăinează o clădire are obligaţia de a
depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale În a cărei rază de competenţă se află clădirea, În termen de 30 de zile de la data dobândirii,
Înstrăinării sau construirii.
(6) Orice persoană care extinde, Îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică În alt mod
o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie În acest sens la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale În termen de 30 de zile de la data la care s-au
produs aceste modificări.
(7) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţi le prevăzute de lege, nu poate fi
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice
creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate În litigiu, cuvenite bugetului local al
unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde Îşi are domiciliul
fiscal contribuabilul În cauză, cu termene de plată scadente până la data de Întâi a lunii următoare
celei În care are loc Înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul
fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele
prin care se Înstrăinează clădiri cu Încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
(8) Prin expresia clădire dobândită se Înţelege orice clădire intrată În proprietatea
persoanelor fizice sau a persoanelor juridice.
(9) În cazul clădirilor dobândite/înstrăinate prin acte Între vii, translative ale dreptului de
proprietate, data dobândirii/Înstrăinării este cea menţionată În actul respectiv.
(10) În cazul persoanelor juridice, În mod obligatoriu, În orice acte prin care se
dobândeşte/înstrăinează
dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de
achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.
(lI) În cazul clădirilor dobândite prin hotărâri judecătoreşti, data dobândirii este data
rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
(12) impozitul
C1ădii{precurn ş;-obiigaţiiie de plată accesaril acestuia,datorate până-Ia
data de Întâi a lunii următoare celei În care se realizează Înstrăinarea Între vii a clădirii, reprezintă
sarcina fiscală a părţii care Înstrăinează. În situaţia În care prin certificatul fiscal eliberat de către
compartimentul de specialitate se atestă existenţa unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va
refuza autentificarea actului notarial până la prezentarea documentului În original privind stingerea
obligaţiilor respective.
(13) Atât În cazul persoanelor fizice, cât şi În cazul persoanelor juridice, pentru clădirile
executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările ulterioare, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral Înainte de expirarea termenului prevăzut În autorizaţia
de construire, data Întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data
terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut În autorizaţia de construire, data
din aceasta, cu obligativitatea Întocmirii procesului-verbal de recepţie În termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construCţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut În
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, În
condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care
are elementele structurale de bază ale unei clădiri, În speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de
recepţie se Întocmeşte la data expirării termenului prevăzut În autorizaţia de \ i·· ..e,
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consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată În raport de care se
stabileşte impozitul pe clădiri.
(14) Prin grija structurilor de specialitate cu atribuţii În domeniul urbanismului, amenajării
teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al autorităţii
administraţiei publice locale, denumite În continuare structuri de specialitate, se Întocmesc
procesele-verbale menţionate la alin. (13) care servesc la Înregistrarea În evidenţele fiscale, În
registrele agricole sau În orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea
impozitului pe clădiri.
(15) Data dobândirii/construirii clădirii, potrivit menţiunii prevăzute la alin. (13), determină
concomitent, următoarele:
a) datorarea impozitului pe clădiri;
b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa
construită la sol a clădirii respective.
(16) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabileşte pe baza datelor extrase din
actele care atestă dreptul de proprietate.
(17) Pentru clădirile dobândi te/construi te, Înstrăinate, demolate, distruse sau cărora li s-au
adus modificări de natura extinderii, Îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei existente, după caz,
iilUlui, iinpozirulpeclădiriserecalculează
iiela data de Întâi a lunii următoare celei În
care aceasta a fost dobândită/construită, Înstrăinată, demolată, distrusă sau finalizată modificarea.
(18) Impozitul pe clădiri se datorează până la data de la care se face scăderea.
(19) Scăderea de la impunere pentru o clădire care a fost Înstrăinată, demolată sau distrusă,
după caz, În cursul anului, impozitul pe clădire Încetează a se mai datora de persoana respectivă,
astfel:
a) Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care s-a produs situaţia respectivă;
b) proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii;
c) proporţional cu perioada cuprinsă Între data menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal
respectiv.
(20) Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului
pe clădiri la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale În a căror
rază se află clădirile, În termen de 30 de zile de la data dobândirii acestor clădiri.
(21) Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care
Înstrăinează clădiri.
(22) Declaraţiile fiscale se depun În termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data
apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat;
c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la
modificarea impozitului pe clădiri;
d) intervin schimbări privind numele şi prenumele, În cazul contribuabilului - persoană
fizică sau schimbări privind denumirea, În cazul contribuabilului - persoană juridică.
(23) Contribuabilii persoane fizice care deţin mai multe clădiri utilizate ca locuinţă sunt
obligaţi să depună o declaraţie specială, atât la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale În a căror rază teritorială Îşi au domiciliul, cât şi la cele În a căror rază
administrativ teritorială sunt situate clădirile respective.
(24) Contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţiile
fiscale În condiţiile prevăzute la alin. (20) - (23), chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de
scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe
clădiri.
(25) Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie Însoţite de
un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale În a căror rază teritorială se află
Înregistrat fiscal imobilu!' Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi
r
obligaţiilor bugetare locale scadente la data de 1 a lunii următoare Înstrăinării. În c <ffiI~~,
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atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate În litigiu, În schimb se va menţiona despre
faptul că sunt În litigiul creante În cuantum de ... Iei.
(26) Înstrăinarea imo'bilelor fără respectarea prevederilor alin. (25) conduce la nulitatea
actelor de Înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată
la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de Înstrăinare se comunică organului
fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară În vederea rectificării situaţiei fiscale şi cadastrale.
l.L7.P!ata

impozituluL

_

(1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, În două rate egale, până la datele de 31 martie
şi 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru Întregul an de către
contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
10%.

(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane
fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. În
cazul În care contribuabilul deţine În proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administrativ - teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
(4) Calculul impozitului pe clădiri datorat pentru perioade mai mici de un an fiscal se face
după cum urmează:
a) impozitul anual determinat se Împarte la 12, respectiv la numărul de luni dintr-un an
fiscal;
b) suma rezultată În urma Împărţirii prevăzute la lit. a) se Înmulţeşte cu numărul de luni
pentru care se datorează impozitul pe clădiri.
(5) Pentru clădirile dobândite În cursul anului, impozitul pe clădiri, datorat de la data de Întâi
a lunii următoare celei În care aceasta a fost dobândită şi până la sfârşitul anului respectiv, se
repartizează la termenele de plată rămase, iar ratele scadente se determină pentru impozitul anual,
proporţional cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri.
(6) Prin plata cu anticipaţie se Înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului pe clădiri
datorat aceluiaşi buget local În anul fiscal respectiv, până la data de 31 martie inclusiv.
(7) În situaţia În care contribuabilul a plătit cu anticipaţie până la data de 31 martie inclusiv
impozitul pe clădiri pentru care a beneficiat de bonificaţie, iar În cursul aceluiaşi an fiscal
Înstrăinează clădirea, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă Între data de Întâi a lunii
următoare celei În care s-a realizat Înstrăinarea şi sfârşitul anului fiscal, luându-se În calcul suma
efecti v Încasată la bugetul local.
(8) Restituirea către contribuabili se face În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii
de restituire la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

1.2 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
1.2.1. Reguli generale
(1) Orice persoană care are În proprietate teren situat În municipiul Bucureşti datorează
pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile În care În prezente le norme se prevede altfel.
(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit În continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe
teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al sectorului În care este amplasat
. - terenuL
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care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatari lor, titulari lor dreptului de administrare sau
de folosinţă, după caz, În condiţii similare impozitului pe teren.
(4) Contribuabili, În cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor, oriunde ar fi
situate acestea În România şi indiferent de categoria de folosinţă a lor, atât pentru cele din
intravilan, cât şi pentru cele din extravilan.
(5) În cazul unei teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe Întreaga
durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.
(6) Pentru terenurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar pe Întreaga durată a
acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar. Pentru contractele Încheiate până la data de 31
decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică are
obligaţia de a depune declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii publice 10cale
În a cărei rază de competenţă se află terenul, până la data de 31 ianuarie 2007 Însoţită de o copie a
contractului de leasing.
(7) În cazul În care contractul de leasing Încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă,
impozitul pe teren este datorat de locator.
(8) În cazul terenurilor proprietate publică şi privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, Închiriate, date În administrare sau În folosinţă persoanelor fizice sau
persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren În sarcina concesionari lor, locatari lor ori titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
(9) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (4) vor anexa la declaraţia fiscală, În fotocopie semnată
pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, Închirierea, darea În administrare sau
În folosinţă a clădirii respective. În situaţia În care În act nu sunt Înscrise suprafaţa terenului,
categoria de folosinţă şi suprafaţa construită la sol a clădirilor, acolo unde sunt amplasate clădiri, la
act se anexează, În mod obligatoriu, un certificat emis de către persoana juridică care a transmis
aceste date, prin care se confirmă realitatea menţiunilor respective.
(10) În cazul terenului care este deţinut În comun de două sau mai multe persoane, fiecare
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată În proprietatea sa. În cazul În care nu se
pot stabili părţile individuale ale proprietarilor În comun, fiecare proprietar În comun datorează o
parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.
(11) Se consideră proprietari de terenuri şi acei contribuabili cărora, În condiţiile Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1 din 5
ianuarie 1998, cu modificările şi completări le ulterioare, denumită În continuare Legea nr. 18/1991,
şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.
169/1997, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu
modificările şi completările ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra
terenurilor agricole sau forestiere, după caz, de la data punerii În posesie constatată prin proceseverbale, fişe sau orice alte documente de punere În posesie Întocmite de comisiile locale, potrivit
dispoziţiilor legale În vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate.
(12) În cazul În care terenul, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este
Închiriat, concesionat sau arendat În baza unui contract de Închiriere, de concesiune ori de arendare,
după caz, impozitul pe teren se datorează de proprietarul său, cu excepţia cazurilor prevăzute la
alin. (6).
(13) Pentru identificarea terenurilor, precum şi a proprietarilor acestora, se au În vedere
prevederile alin. (8), (9), (12) şi (14) de la pct. 1.1.1. din prezente le norme.
(14) Pentru aplicarea prevederilor alin. (10) se aplică În mod corespunzător prevederile alin.
(13) şi (14) de la pct. 1.1.4.
1.2.2. Scutiri
(1) Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
~\\)L
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de
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b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu
personalitate juridică;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei instituţii de Învăţământ preuniversitar ŞI universitar, autorizată
provizoriu sau acreditată;
e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut În patrimoniul
autori tăţi lor locale;
f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia
suprafeţelor folosi te pentru activităţi economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii
publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând
suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus În perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât
durează ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură
sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele
folosite
pentru
activităţile
de apărare
Împotriva
inundaţiilor,
gospodărirea
apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de
protecţie definite În lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, Încadrate
astfel printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti/consiliul local, În măsura În
care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente
acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de Îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind
categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale
administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele
de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
1)terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute În proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale În lipsă
de moştenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 1.1.2. alin. (1) Iit. f) şi g) din prezente le
norme, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice.
o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru
care proprietarul este obligat să menţină atectaţiunea de interes public;
p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. I alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţi unea de
interes public;
r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţi unea de
interes public;
(2) Prin sintagma suprafaţă de teren care este acoperită de o clădire, prevăzută la alin. (1) Iit.
a), se Înţelege suprafaţa construită la sol a clădirilor.
(3) În cazul terenurilor pe care sunt amplasate clădiri, pentru stabilirea impozitului pe teren,
din suprafaţa Înregistrată În registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii se scade
suprafaţa construita la sol a clădirilor respective.
(4) În cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte construcţii care nu sunt de natura
clădirilor, pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafaţa Înregistrată În registrul agricol la
categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii" nu se scade suprafaţa ocupată de construcţiile
respective.
(5) Termenul unităţile, prevăzut la alin. (1) lit. b), corespunde termenului co
e din
cuprinsul pct. 1.1.2 alin. (6) din prezentele norme.
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(6) În cazul terenurilor prevăzute la alin. (1) lit. f) si g) din prezentele norme, pentru calculul
impozitului pe teren, În situaţia În care pe acesta se află amplasată o clădire cu Încăperi care sunt
folosite pentru activităţi economice din cele prevăzute la pct. 1.1.2. alin. (1) lit. a), c), d) şi f) din
prezentele norme, se vor efectua următoarele operaţiuni:
a) din suprafaţa terenului se scade suprafaţa construită la sol a clădirii respective;
b) suprafaţa prevăzută la !it. a), determinată În urma scăderii, se Înmulţeşte cu cota
procentuală prevăzută la pct. 1.1.2. alin. (5) lit. c) din prezentele norme, rezultând astfel suprafaţa
terenului aferentă cotei-părţi de clădire care corespunde Încăperilor folosite pentru activităţi
economice;
c) se determină impozitul pe teren pentru suprafaţa terenului aferentă cotei-părţi de clădire
care corespunde Încăperilor folosite pentru activităţi economice prin Înmulţirea suprafeţei
determinate la lit. b) cu nivelul impozitului corespunzător, potrivit prevederilor de la pct. 1.2.3. din
prezentele norme.
(7) Pentru Încadrarea terenurilor degradate sau poluate incluse În perimetrul de ameliorare,
prevăzute la alin. (1) lit. h) din prezente le norme, se au În vedere următoarele reglementări:
a) Ordonanţa Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin
Împădurire a terenurilor degradate, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 313 din
27 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/1999;
b) Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră În perimetrele de
ameliorare, precum şi componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite
pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 786/1993,
publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 48 din 24 februarie 1994.
(8) Terenurile utilizate pentru exploatările din subsol pot face parte din categoria celor
pentru care nu se datorează impozit pe teren, potrivit prevederilor alin. (1) lit. i), numai dacă
acestea sunt Încadrate ca atare, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti /
consili ullocal.
(9) Pentru Încadrarea terenurilor parcurilor industriale, prevăzute la alin. (1) lit. 1), se vor
avea În vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea
parcurilor industriale, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 536 din 1 septembrie
2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, precum şi hotărâri le Guvernului României de
constituire a parcurilor industriale.
(10) Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare
aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de Îmbunătăţiri funciare, nu se datorează
impozit pe teren, Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care contribuabilul depune
cerere În acest sens, la care anexează avizul conform privind categoria de folosinţă a terenului, emis
de oficiul judeţean de cad astru şi publicitate imobiliară.
1.2.3. Calculul impozitului
(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând În calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul
municipiului Bucureşti În care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului,
conform Încadrării făcute prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(2) În cazul unui teren amplasat În intravilan, Înregistrat În registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin Înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată În hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută În Anexa nr. 1 pct. 1.2 la prezenta
hotărâre.
(3) În cazul unui teren amplasat În intravilan, Înregistrat În registrul agricol la altă categorie
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin Înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată În hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest
rezultat se Înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
\IL
(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren potrivit alin. (3), se folosesc s
~e.\~b
Anexa nr. 1 pct. 1.2 la prezenta hotărâre.
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(5) Suma stabilită conform alin. (4) se Înmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru
municipiul Bucureşti care este 8.
(6) Ca excepţie de Ia prevederile alin. (2), În cazul contribuabililor, persoane juridice,
pentru terenul amplasat În intravilan, Înregistrat În registrul agricol Ia altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3) (5) numai dacă Îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut În statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) are Înregistrate În evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate prevăzut Ia lit. a).
(7) În caz contrar, impozitul pe terenul situat În intravilanul unităţii administrativ teritoriale
datorat de contribuabilii persoane juridice se calculează conform alin. (2).
(8) În cazul unui teren amplasat În extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin Înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată În ha, cu suma corespunzătoare prevăzută În Anexa 1 pct. 1.2,
Înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut Ia pct. 1.1.3 alin. (5).
(9) Înregistrarea În registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, titularul dreptului
de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe
bază de documente, anexate Ia declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau,
În lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor metodologice prevăzute Ia
art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
(10) Atât În cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe Între suprafeţele
Înscrise În actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate În condiţiile
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii
fiscale se au În vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de
cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se Înscriu În evidenţele fiscale, În
registrul agricol, precum şi În cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează Începând
cu data de Întâi a lunii următoare celei În care se Înregistrează Ia compartimentul de specialitate
lucrarea respectivă ca anexă Ia declaraţia fiscală.
(1 1) Impozitul pe teren se stabileşte anual În sumă fixă, În lei pe metru pătrat de teren, În
mod diferenţiat În intravilanul şi extravilanul municipiului Bucureşti după cum urmează:
a). În intravilan:
1. rangul localităţii, care În cazul municipiului Bucureşti este O;
2. pe zone, identificate prin literele A, B, C, şi D
3. pe categorii de folosinţă astfel cum sunt evidenţiate În Anexa nr. 1, pct. 1.2;
4. prin aplicarea nivelurilor şi coeficienţi lor de corecţie prevăzuţi În prezentele norme.
b). În extravilan - În funcţie de categoria de folosinţă, de zone, identificate prin literele A, B,
C si D, prin aplicarea nivelurilor prevăzute Ia Anexa nr. 1, pct. 1.2, Înmulţite cu coeficienţii de
corecţie corespunzători, prevăzut Ia pct. 1.1.3. alin. (5).
(12) La Încadrarea terenurilor pe categorii de folosinţă, În funcţie de subcategoria de
folosinţă, se are În vedere Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
(13) Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate În intravilanul municipiului
Bucureşti, atât În cazul persoanelor fizice, cât şi În cel al persoanelor juridice, sunt necesare
următoarele date:
a) rangul municipiului Bucureşti;
b) zona În cadrul municipiului Bucureşti;
c) categoria de folosinţă;
d) suprafaţa terenului;
e) În cazul terenului Încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii", suprafaţa
construită la sol a clădirilor;
f) majorarea stabilită În prezente le norme Ia impozitul pe teren.
(14) Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate În extravilanul localităţilor, atât În
cazul persoanelor fizice, cât şi În cel al persoanelor juridice, sunt necesare următoare
ate:
a) suprafaţa terenului;
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b) În cazul terenului Încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii", suprafaţa
construită la sol a clădirilor;
c) majorarea stabilită În condiţiile din prezentele norme pentru impozitul pe teren.
1.2.4. Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului
(1) Pentru un teren dobândit de o persoană În cursul unui an, impozitul pe teren se datorează
de la data de Întâi a lunii următoare celei În care terenul a fost dobândit.
(2) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană În cursul unui an, care are ca
efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana Încetează a mai datora impozitul
pe teren Începând cu prima zi a lunii următoare celei În care a fost efectuat transferul dreptului de
proprietate asupra terenului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (l) sau (2), impozitul pe teren se recalculează pentru a
reflecta perioada din an În care impozitul se aplică acelei persoane.
(4) Dacă Încadrarea terenului În funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică În
cursul unui an sau În cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren,
impozitul datorat se modifică Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care a intervenit
modificarea.
(5) Dacă În cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică
pentru Întregul teren situat În intravilan corespunzător noii Încadrări a localităţii, Începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor celui În care a intervenit această modificare.
(6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind
achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale În
termen de 30dezile, inchlsiv,careurmeazădupăclat-a
achiziţiei. -(7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie
privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale În termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei.
(8) Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţi le prevăzute de lege, nu poate fi
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice
creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate În litigiu, cuvenite bugetului local al
unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celui unde Îşi are domiciliul fiscal
contribuabilul În cauză, cu termene de plată scadente până la data de Întâi a lunii următoare celei În
care are loc Înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis
de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se
Înstrăinează terenuri cu Încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
(9) Referitor la circulaţia juridică a terenurilor se vor avea În vedere, cu precădere,
următoarele reglementări:
a) Legea nr. 54/l998 privind circulaţia juridică a terenurilor, publicată În Monitorul Oficial
al României, Partea 1, nr. 102 din 4 martie 1998, cu modificările ulterioare;
b) Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor
cu destinaţie forestieră, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 606 din 25
noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2002.
(l0) Impozitul pe teren, precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia, datorate până la
data de Întâi a lunii următoare celei În care se realizează Înstrăinarea Între vii a terenurilor,
reprezintă sarcina fiscală a parţii care Înstrăinează. În situaţia În care prin certificatul fiscal eliberat
de către compartimentul de specialitate se atestă existenţa unei asemenea sarcini fiscale, notarul
public va refuza autentificarea actului notarial până la prezentarea documentului, În original, privind
stingerea obligaţiilor bugetare datorate În municipiul Bucureşti.
(II) Ori de câte ori intervin modificări În registrul agricol, referitoare la terenurile, la
clădirile, la mij loacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute În proprietate sau În folosinţă,
după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute În
prezentele norme, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la z' \~l:!ili' ro ea
datelor În registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări functio
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compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, În termen de 3 zile
lucrătoare de la data modificării.
(12) Referitor la registrele agricole se vor avea În vedere, cu precădere, următoarele
reglementări:
a) Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol, publicată În Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 240 din 28 noiembrie 1991;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicată În Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992;
c) Hotărâre a Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001-2005,
publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 martie 2001;
d) Normele tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001 - 2005,
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrului finanţelor
publice, ministrului administraţiei publice şi al ministrului dezvoltării şi prognozei nr.
95.136/282/712/1 0/806/21/2001, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 28
mai 2001.
(13) În cazul În care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât titularul
dreptului de proprietate şi pentru care locatarul, concesionarul ori arendaşul datorează chirie,
redevenţă sau arendă În baza unui contract de Închiriere, locaţiune, concesiune sau arendare, după
caz, impozitul/taxa pe teren se datorează de către proprietar, În măsura În care:
a) proprietarul nu este scutit de această obligaţie; sau
b) pentru terenul respectiv nu se datorează impozit/taxă, potrivit prevederilor titlului IX din
Codul fiscal.
(14) Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie Însoţite de
un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale În a căror rază teritorială se află
Înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor
obligaţiilor bugetare locale scadente la data de Întâi a lunii următoare Înstrăinării. În certificatul de
atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate În litigiu, În schimb se va menţiona despre
faptul că sun! În litigiu creanţe În cuantum de ... Iei.
(15) Instrăinarea imobilelor rară respectarea prevederilor alin. (14) conduce la nulitatea
actelor de Înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată
la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de Înstrăinare se comunică organului
fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cad astru şi Publicitate
Imobiliară În vederea rectificării situaţiei fiscale şi cadastrale.
(16) În situaţiile În care terenul se află În proprietate comună, impozitul pe teren se
datorează după cum urmează:
a) În cazul În care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-părţi, impozitul se
datorează de fiecare dintre contribuabili, proporţional cu partea de teren corespunzătoare cotelorpărţi respective;
b) În cazul În care contribuabilii nu au stabilite cote le-părţi din teren pe fiecare contribuabil,
impozitul se Împarte la numărul de coproprietari, fiecare dintre aceştia datorând, În mod egal, partea
din impozit rezultată În urma Împărţirii.
(17) Impozitul pe teren se datorează până la data de la care se face scăderea.
(18) Scăderea de la impunere, În cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de
lege, se face după cum urmează:
a) Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care s-a produs situaţia respectivă;
b) proporţional cu partea de teren supusă unei astfel de situaţii;
c) proporţional cu perioada cuprinsă Între data menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal
respectiv.
(19) În situaţia În care pe parcursul anului fiscal apar schimbări ale categoriei de folosinţă, În
condiţiile legii, impozitul pe teren se modifică de la data de Întâi a lunii următoare celei În care se
prezintă un act/acte prin care se atestă schimbarea respectivă.
(20) ~.ontri~uabili.i ca~e achiziţionează terenuri. sunt obligaţi să d:pună de ,,'itM!lf ţ' le
pentru stabthrea ImpOZItulUI pe teren la compartImentele de speCIalitate •... ătto&a, '"
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administraţiei publice locale În raza cărora se află terenurile, În termen de 30 de zile de la data
dobândirii acestora, conform prevederilor alin. (6).
(21) Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care
Înstrăinează teren.
(22) Declaraţiile fiscale se depun În termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data
apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;
c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la
modificarea impozitului pe teren.
1.2.5. Plata impozitului
(1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, În două rate egale, până la datele de 31 martie,
şi 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru Întregul an de către
contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie, inclusiv, a anului respectiv, se acordă o
bonificaţie de 10%.
(3) Impozitul anual pe teren datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. În
cazul În care contribuabilul deţine În proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi
unitaţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat
(4) Procedura de calcul pentru determinarea impozitului/taxei pe teren, datorat proporţional
cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, este similară cu cea pentru impozitul/taxa pe
clădiri, aplicându-se În mod corespunzător prevederile pct. 1.1.7. din prezente le norme.
(5) Procedura de calcul În cazul bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe
teren este similară cu cea pentru impozitul/taxa pe clădiri, aplicându-se În mod corespunzător
prevederile pct. 1.1.7. din prezentele norme.
(6) Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, În cazul persoanelor
fizice, şi, respectiv, declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, În cazul
persoanelor juridice sunt cele stabilite de legislaţia În vigoare.

1.3 IMPOZITUL PE MIJLOACELE

DE TRANSPORT

1.3.1. Reguli generale
(1) Orice persoană care are În proprietate un mijloc de transport care trebuie Înmatriculat În
România datorează un impozit anual pe mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor În care În
prezentele norme se prevede altfel.
(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit În continuare impozit pe mijloacele de transport,
se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale
unde persoana Îşi are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, după caz.
(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
Întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
(4) În cazul În care contractul de leasing Încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă,
impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
(5) Prin sintagma mijloc de transport care trebuie Înmatriculat, prevăzută la alin. (1) se
Înţelege orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, şi
care, potrivit legii, face obiectul Înmatriculării.
(6) În cazul În care proprietarii, persoane fizice sau juridice străine, solicită Î
temporară a mijloacelor de transport În municipiul Bucureşti, aceştia au obligaţia s- s I~!:ilfl
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impozitu~ ~atorat, pentru Întreaga perioadă pentru care solicită Înmatricularea, la data luării În
evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.
(7) În cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar
Încheiat până la data de 31 decembrie 2006, locatarul după cum contribuabilul este persoană fizică
sau persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei raza teritorială Îşi are
domiciliul/sediul/punctul
de lucru, până la data de 31 ianuarie 2007, Însoţită de o copie a
contractului de leasing. Pentru contractele de leasing Încheiate după data de 1 ianuarie 2007,
locatarul are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale competente, Însoţită de o copie a contractului de leasing, În termen de
30 de zile de la data Încheierii contractului de leasing.
1.3.2. Scutiri
(l) Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu
handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de
transport public de pasageri În regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri În afara
unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit În condiţii de transport public.
(d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale În vigoare
(2) Contribuabilii care se află În situaţia preVăzută la alin (1) lit. a) au obligaţia să prezinte
compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale În a căror rază
administrativ-teritorială
Îşi au domiciliul, fotocopia documentului oficial care atestă situaţia
respectivă, precum şi documentele care atestă că mijlocul de transport este adaptat handicapului
acestora.
(3) Obligaţia de a depune declaraţia fiscală În condiţiile pct 1.3.4. alin. (5) revine şi
persoanelor fizice care intră sub incidenta alin. l lit. a), cărora li se acordă scutirea de la plata
impozitului pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică.
(4) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face Începând cu data de
Întâi a lunii următoare celei În care contribuabilii interesaţi prezintă compartimente lor de
specialitate ale administraţiei publice locale documentele prin care atesta situaţiile, prevăzute de
lege, pentru care sunt scutiţi.
(5) Navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite În alte scopuri decât pentru
transportul persoanelor fizice sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport În condiţiile
prezentelor norme. Pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, navele fluviale de
pasageri sunt asimilate vapoarelor prevăzute În tabelul de la Anexa nr. 1.
(6) Prevederile alin. (3) se aplică deopotrivă persoanelor fizice şi persoanelor juridice
proprie tare ale navelor fluviale de pasageri, bărcilor şi luntrelor care nu sunt supuse impozitului pe
mijloacele de transport.
(7) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) lit. c.), operatorii de transport public local de
călători a căror activitate este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind
serviciile regulate de transport public local de călători, publicată În Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
284/2002, denumită În continuare Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001.
(8) Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public
de pasageri, În regim urban sau suburban, sunt scutiţi de la plata impozitului pe mijloacele de
transport numai pentru autobuze, autocare şi microbuze, utilizate exclusiv În scopul transportului
public local de călători În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001.
(9) Contribuabilii care au ca obiect al activităţii producţia şi/sau comerţul c
. .de
transport nu datorează impozit pe mijloacele de transport Înregistrate În contabilitate
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(10) Prin vehiculele istorice definite conform prevederilor legale În vigoare se au În vedere
vehiculele defini te prin reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le Îndeplinească
vehiculele rutiere În vederea admiterii În circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2,
aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu
modificările şi completări le ulterioare.
1.3.3. Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează În funcţie de tipul mijlocului de
transport, conform celor prevăzute În prezentele norme.
(2) În cazul oricăruia dintre autovehiculele prevăzute În Anexa nr. 1, pct. 1.3.A., impozitul
pe mijlocul de transport se calculează În funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin Înmulţirea
fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul
menţionat.
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din Anexa
nr. 1 pct. 1.3.B. Ia prezenta hotărâre.
(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutier) de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din Anexa nr. 1 pct. 1.3.C. Ia prezenta
hotărâre.
(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzătoare din Anexa nr. 1 pct. 1.3.D. Ia prezenta hotărâre.
(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzătoare din Anexa nr. I pct. 1.3.E. Ia prezenta hotărâre.
(8) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt
document similar.
(9) Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică este anual şi se stabileşte În
sumă fixă pentru fiecare tip de mijloc de transport prevăzut la Anexa nr.l, pct. 1.3.A, pentru fiecare
200 cmc sau fracţiune din aceasta.
(10) Prin sintagma "document similar", prevăzută la pct. 1.3.3 alin. (8) se Înţelege
adeverinţa eliberată de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată
să efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atestă capacitatea cilindrică sau masa totală
maximă autorizată.
(11) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi Încasarea impozitului pe mijloacele de
transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice
locale În a căror rază de competenţă se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru al
contribuabilului.
(12) a) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfă, prevăzute la pct. 1.3.B. din
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, taxa anuală se stabileşte În sumă fixă În lei/an, În mod diferenţiat,
În funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care
sunt dotate.
b) Prin masa totală maximă autorizată se Înţelege masa totală a vehiculului Încărcat,
declarată admisi bilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă.
c) Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată, avute În vedere la calcularea taxei, sunt
cele Înscrise În cartea de identitate a autovehiculului În rândul 7 şi, respectiv, rândul II.
d) Dacă sistemul de suspensie nu este Înscris În caseta liberă din cartea de i
ate a
auto vehicul ului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eli
l' ţ.
sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".
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e) În cazul autovehiculelor de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât
transportului de persoane, cât şi de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport,
acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute la pct. 1.3.A.4. din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, iar
În cazul celor de la alin. (4), acestea sunt asimilate autovehiculelor prevăzute la pct. I.3.B din
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Intră sub incidenţa acestui alineat automobilele mixte şi
automobilele specializate/autospecializate, astfel cum sunt defini te de prevederile legale În vigoare.
(13) În cazul În care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei,
impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria
"vehicule cu alt sistem de suspensie".
(14) Pentru remorci, semiremorci şi rulote impozitul este stabilit În sumă fixă În lei/an, În
mod diferenţiat, În funcţie de masa totală maximă autorizată a acestora.
(15) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (14), mijloacele de transport care fac parte din
combinaţiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată de peste 12 tone.
(16) Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu
tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă, care are cartea de
identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circulă În combinaţie.
(17) Sub incidenţa prevederilor din Anexa nr. I pct 1.3.E., respectiv nave de sport şi
agrement, se include orice ambarcaţiune, indiferent de tip şi de modul de propulsie, al cărei corp are
lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile şi care este
destinată utilizării În scopuri sportive şi recreati ve defini te de art. (2) alin. (1) lit. a) din Hotărâre a
Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere În
funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement.
1.3.4. Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
(1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană În cursul unui an, impozitul pe
mijlocul de transport se datorează de persoană de la data de Întâi a lunii următoare celei În care
mijlocul de transport a fost dobândit.
(2) În cazul unui mijloc de transport care este Înstrăinat de o persoană În cursul unui an sau
este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie
publică locală, impozitul pe mijlocul de transport Încetează să se mai datoreze de acea persoană
Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care mijlocul de transport a fost Înstrăinat sau
radiat din evidenta fiscală.
(3) În c~urile prevăzute la alin. (1) sau (2) impozitul pe mijloacele de transport se
recalculează pentru a reflecta perioada din an În care impozitul se aplică acelei persoane.
(4) La Înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 3 din
Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, va transmite
dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum şi certificatul fiscal prin care se atestă că
are achitată taxa aferentă, până la data de Întâi a lunii următoare celei În care s-a realizat transferul
dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare.
(5) Orice persoană care dobândeşte/transferă
un mijloc de transport sau Îşi schimbă
domiciliul/sediul/punctul
de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la
mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe
a cărei rază teritorială Îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru În termen de 30 de zile inclusiv, de
la modificarea survenită.
(6) Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege,
nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport
respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate În litigiu,
cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale
unde este Înregistrat mijlocul de
transport, cu termene de plată scadente până la data de Întâi a lunii următoare celei În care are loc
Înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fisc
. de
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compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se
Înstrăinează mijloace de transport cu Încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
(7) Taxa asupra mijloacelor de transport, precum şi obligaţiile de plată accesorii acesteia,
datorate până la data de Întâi a lunii următoare celei În care se realizează Înstrăinarea Între vii a
mijlocului ~e transport, reprezintă sarcina fiscală a părţii care Înstrăinează.
(8) In situaţia În care prin certificatul fiscal eliberat de către compartimentul de specialitate
se atestă existenţa unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului
notarial până la prezentarea documentului, În original, privind stingerea obligaţiilor bugetare
respective.
(9) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează până la data de la care se face
scăderea.
(10) Scăderea de la impunere, În cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile prevăzute de
lege, se face după cum urmează:
a) Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care s-a produs situaţia respectivă;
b) proporţional cu perioada cuprinsă Între data menţionată la lit. a) şi sfârşitul anului fiscal
respectiv.
(11) Pentru aplicarea unitară a prevederilor referitoare la dobândire, Înstrăinare şi
radiere/scoatere din evidenţe, se fac următoarele precizări:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează Începând cu data de Întâi a lunii
următoare celei În care acestea au fost dobândite; În situaţiile În care contribuabilii - persoane fizice
sau persoane juridice - dobândesc În străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de
transport, data dobândirii se consideră data emiterii de către autoritatea vamală română a primului
document În care se face referire la mijlocul de transport În cauză;
b) impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere Începând cu data de Întâi a lunii
următoare celei În care a avut loc Înstrăinarea sau radierea;
c) Înstrăinarea priveşte pierderea proprietăţii pe oricare dintre următoarele căi:
1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre
modalităţi le prevăzute de lege;
2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt Înregistrat la autorităţile competente În
condiţiile legii şi pentru care acestea eliberează o adeverinţă În acest sens, până la data restituirii
mijlocului de transport furat către proprietarul de drept, În situaţia În care vehiculul este recuperat,
ori definitiv, În situaţia În care bunul furat nu poate fi recuperat;
d) radierea, constă În scoaterea din evidenţele fiscale ale compartimente lor de specialitate
ale autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor de transport.
(12) Se stabilesc următoarele două acţiuni corelative dreptului de proprietate, În raport cu
care se datorează ori se dă la scădere impozitul pe mijloacele de transport, respectiv:
a) dobândirea mijlocului de transport, generează datorarea impozitului pe mijloacele de
transport, Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care acestea au fost dobândi te;
b) Înstrăinarea mijlocului de transport, generează scăderea impozitului pe mijloacele de
transport, Începând cu data de Întâi a lunii următoare celei În care acestea au fost Înstrăinate.
(13) Prezentele norme, În cazul mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, se
completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a
vehiculului, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 262 din 21 octombrie 1992,
denumită În continuare Hotărârea Guvernului nr. 610/1992, În aplicarea căreia s-au emis
Instrucţiunile Ministerului de Interne, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Transporturilor nr.
290/2.802/1.189/1993, publicate În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 110 din 28 mai
1993, denumite În continuare Instrucţiuni.
(14) Pentru definirea categoriilor de folosinţă ale vehiculelor rutiere se vor avea În vedere
prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, pentru
aprobarea Reg!ementă.rilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le Îndeplinească vehiculele
rutiere În vederea admiterii În circulatie pe drumurile publice din România 2, cu
modificările şi completările ulterioare.
.
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(15) a) Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 6 l 0/1992, cartea de identitate a
vehiculului este documentul care atestă, pentru persoana care o deţine, dreptul de proprietate numai
dacă datele din aceasta coincid cu datele din oricare dintre documentele prevăzute la lit. c).
b) Pentru Înregistrarea mijloacelor de transport În evidenţele compartimente lor de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice, se utilizează declaraţiile fiscale, după cum
contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică.
c) La declaraţia fiscală se anexează o fotocopie de pe cartea de identitate, precum şi
fotocopia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vânzare-cumpărare, sub
semnătură privată, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donaţie, certificatul de
moştenitor etc.), hotărâre a judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau orice alt document
similar.
(16) a) Pentru mijloacele de transport scăderea impozitului se poate face atât În cazurile
Înstrăinării acestora, potrivit prevederilor alin. (Il) lit. c) cât şi În cazurile În care mijloacele de
transport respective sunt scoase din funcţiune.
b) Mijlocul de transport scos din funcţiune corespunde mijlocului de transport cu grad
avansat de uzură fizică, deteriorat sau care are piese lipsă, fiind impropriu Îndeplinirii funcţiilor
pentru care a fost creat.
Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existenţei
fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui
document din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, În condiţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de
reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de
dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea TIr. 222/2003, cu
modificările ulterioare.
În lipsa documentului prevăzut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada
existenţei fizice a mijlocului de transport cu care figurează Înregistrat În evidenţele
compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va prezenta o
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului şi a
mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport,
Împrejurările care au condus la pierderea acestuia.
c) Impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada În care acestea se
află În reparaţii curente, reparaţii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din
lipsa unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.
d) Structurile teritoriale de specialitate ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor nu pot să radieze din evidenţele proprii mijloacele de transport cu tracţiune mecanică,
potrivit art. 47 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului ill. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, publicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, dacă
proprietarul nu prezintă certificatul de atestare fiscală prin care se atestă că are achitat impozitul pe
mijloacele de transport aferent până la data de Întâi a lunii următoare celei În car~ Îndeplineşte
condiţiile de scădere din evidenţele fiscale:
- În cazul Înstrăinării mijlocului de transport; sau
- În cazul În care mijlocul de transport respectiv este scos din funcţiune; şi
- numai dacă proprietarul care solicită radierea prezintă certificatul fiscal prin care atestă că
are achi tată taxa aferentă până la data de Întâi a lunii următoare celei În care s-a realizat transferul
dreptului de proprietate al mijlocului de transport respectiv.
e) Actele de transfer al dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport trebuie să fie
Însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale În a căror rază teritorială
se află Înregistrat fiscal mij locul de transport. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea
la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de Întâi a lunii următoare Înstrăinării. În
certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate În litigiu, Î
.' S;,se va
menţiona faptul că sunt În litigiu creanţe În cuantum de ... Iei.
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f) Înstrăinarea mijloacelor de transport fără respectarea prevederilor lit. (e) conduce la
nulitatea actelor de Înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană
interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de Înstrăinare se comunică
organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Inspectoratului Naţional pentru
Evidenţa Persoanelor În vederea rectificării situaţiei fiscale şi evidenţei privind Înmatriculările auto.
g) Mijloacele de transport noi, care nu au fost Înmatriculate niciodată, Înregistrate ca marfă
În contabilitatea producătorilor sau dealerilor nu intră sub incidenţa prevederilor de la lit. e) şi f).
h) Structurile teritoriale de specialitate ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor au obligaţia ca la Înmatricularea autovehiculelor dobândite prin acte juridice Între vii să
solicite certificatul de atestare fiscală prin care se atestă că persoana care a Înstrăinat mijlocul de
transport respectiv are achitat impozitul aferent până la data de Întâi a lunii următoare celei În care
s-a realizat transferul dreptului de proprietate.
(17) a) Deţinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu Înseamnă că acel
contribuabil are un auto vehicul impozabil.
b) În caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei, nu se stabileşte un nou
impozit, deoarece capacitatea cilindrică a motorului nu se modifică.
(18) Contribuabilii care datorează impozitul pe mijloacele de transport sunt datori să
Îndeplinească obligaţiile prevăzute În prezentele norme, atât În ceea ce priveşte declararea
dobândirii sau Înstrăinării, după caz, a mijlocului de transport, cât şi În ceea ce priveşte schimbările
intervenite ulterior declarării, referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului
de lucru, sau alte
situaţii care determină modificarea cuantumului impozitului, sub sancţiunile prevăzute de
dispoziţiile legale În vigoare.
(19) a) În cazul schimbării domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul
României, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligaţia să
declare, În termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice localeunGe sunt-inregistrate aceste mijloace de transport, data schimbării şi noua adresă.
b) În baza declaraţiei fiscale prevăzute la lit. a), compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale transmite dosarul În vederea impunerii, În termen de 15
zile, compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul
domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, specificând că, În baza confirmării primirii, va da la
scădere impozitul cu Începere de la data de Întâi a lunii În care s-a schimbat domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, după caz, urmând ca impunerea să se stabilească cu Începere de la aceeaşi dată la
noua adresă.
c) Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale de la noul
domiciliu, sediu sau punct de lucru, după caz, verifică pe teren, Înainte de confirmarea primirii
dosarului, exactitatea datelor privind noua adresă, confirmând preluarea debitului În termenul
prevăzut de lege.
(20) a) În cazul Înstrăinării mijloacelor de transport, impozitul stabilit În sarcina fostului
proprietar se dă la scădere pe baza actului de Înstrăinare, cu Începere de la data de Întâi a lunii
următoare celei În care s-a făcut Înstrăinarea sau, după caz, radierea potrivit prevederilor pct. 1.3.4.
alin. (II) lit. c).
b) Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va proceda la
scăderea impozitului şi va comunica, În termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale În a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar, În
calitatea sa de dobândi tor, Îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, numele sau
denumirea acestuia, adresa lui şi data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului
proprietar.
c) Compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale În a căror rază
administrativ-teritorială dobânditorul Îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, este
obligat să confirme primirea datelor respective În termen de 30 de zile şi să ia măsuri pentru
impunerea acestuia.
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d) În ceea ce priveşte înscrierea sau radierea din evidentele autoritătilor administratiei
publice locaJe a mijloacelor de transport, dispoziţiile prezentelor no~me se completează cu cele 'ale
instrucţiunilor menţionate la alin. (13).
(21) a) În cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse impozitului,
plecaţi din localitatea unde au declarat că au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, fără
să încunoştinţeze despre modificările intervenite, impozitele aferente se debitează în evidenţele
fiscale, urmând ca ulterior să se facă cercetări pentru a fi urmăriţi la plată, potrivit reglementărilor
legale.
b) În cazul în care prin cercetările întreprinse se identifică noua adresă, compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în evidenţa cărora se află mijloacele de
transport respective vor transmite debitele la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde contribuabilii şi-au stabilit noua
adresă, în condiţiile legii.
1.3.5. Plata impozitului
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de
31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul
an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, inclusiv, se
acordă o bonificaţie de 10%.
(3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a
mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data
solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în
care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
(4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie
a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să
achite integral impozitul pe mijlocul de transport până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de I
decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de I ianuarie şi data de
întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei, inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de
transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităti administrativteritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora

1.4. TAXA
AUTORIZAŢIILOR

PENTRU

ELIBERAREA

CERTIFICATELOR,

AVIZELOR

ŞI A

Reguli generale
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută în
prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în Anexa nr. I la pct. IA la prezenta hotărâre,
la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera
certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.
Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor se achită anf . &liberării
aces t ora.
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1.4.1. Taxa pentru eliberarea certificatelor
şi a altor avize asemănătoare

.

de urbanism, a autorizatiilor

de construire

(1) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, În condiţiile legii, taxele se plătesc anticipat,
În funcţie de suprafaţa terenului pentru care se soli cită certificatul (Anexa nr. 1 pct. IA.).
(2) În cazul În care prin cerere se indică numai adresa, potrivit nomenclaturii stradale,
suprafaţa de teren la care se raportează calculul taxei este suprafaţa Întregii parcele, iar În cazul În
care printr-un plan topografic sau de situaţie solicitantul individualizează o anumită suprafaţă din
parcelă, taxa se aplică doar la aceasta.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute În alt subpunct al pct. IA este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construCţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului
pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se
modifică astfel Încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
(6) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire
este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(7) Pentru clădirile utilizate ca locuinţă, atât În cazul persoanelor fizice, cât şi În cel al
persoanelor juridice, precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea autorizaţiei de
construire se reduc cu 50%.
(8) Calculul acestei taxe se face de către structurile de specialitate.
(9) Prin expresia anexe la locuinţă se Înţelege: grajdurile, pătulele, magaziile, hambarele
pentru cereale, şurele, fânăriile, remizele, şoproanele, garajele, precum şi altele asemenea.
1.4.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
(1) Se eliberează de către primarii În a căror rază de competenţă teritorială se realizează
oricare dintre operaţiunile: studii geotehnice, ridicări topografice, exploatări de carieră, balastiere,
sonde de gaze şi petrol, precum şi oricare alte exploatări, la cererea scrisă a beneficiarului acesteia,
stabilit conform legislaţiei În vigoare.
(2). Autorizaţia nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o Înlocuieşte pe aceasta,
iar plata taxei nu Îl scuteşte pe titularul autorizaţiei de orice alte obligaţii fiscale legale, În măsura În
care acestea Îi sunt aplicabile.
(3) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări are elementele constitutive ale
declaraţiei fiscale şi se depune la structura de specialitate În a cărei rază de competenţă teritorială se
realizează lucrările cu cel puţin 30 de zile Înainte de data Începerii operaţiunilor.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei se plăteşte anticipat şi se calculează pentru fiecare
metru pătrat sau fracţiune de metru pătrat afectat de oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1),
Anexa nr. 1 pct. IA.
1.4.3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi În spaţiile publice şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi a reclamelor
(1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile şi În spaţiile publice şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de
afişaj, a firmelor şi a reclame lor se datorează o taxă calculată pentru fiecare mp sau fracţiune de mp
afectat acestor lucrări, conform (Anexa nr. 1 pct. IA.).
(2) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât persoanele fizice, cât şi persoanele
juridice solicitante datorează o taxă, reprezentând 1% din valoarea de proiect dec
.- 'i;;ererea
pentru eliberarea autorizaţiei, În conformitate cu proiectul prezentat, În condiţiile ~~.w. fJi.J 991,
inclusiv instalatiile aferente.
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(3) ~alculul acestei taxe se face de către structurile de specialitate.
(4) In cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, dacă
valoarea de proiect declarată În cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai mică
decât valoarea impozabilă, taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, după
caz, asupra valorii impozabile.
(5) Pentru oricare alte lucrări supuse autorizării În afara lucrărilor de construire a clădirilor
proprietate a persoanelor fizice, stabilirea taxei se face cu respectarea prevederilor alin. (2).
1.4.4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri si
branşament la reţelele publice de apă, canaliza re, gaze, termice, energie electrică, telefonie si
televiziune prin cablu
(l) Se datorează de către fumizorii serviciilor respective pentru fiecare instalaţie/beneficiar.
Această autorizaţie nu este de natura autorizaţiei de construire şi nici nu o Înlocuieşte pe aceasta În
situaţia În care este necesară emiterea autorizaţiei de construire.
(2) Autorizaţia prevăzută la acest punct, model stabilit conform prevederilor legale, se
emite numai de către primari, În funcţie de raza de competenţă.
(3) Fumizorii serviciilor nu pot efectua lucrările de racorduri sau branşamente decât după
obţinerea autorizaţiei, În condiţiile prezentelor norme metodologice, sub sancţiunile prevăzute de
lege.
(4) Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se eliberează la
cererea scrisă a furnizori lor de servicii.
(5) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşament la
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu are elementele constitutive ale declaraţiei fiscale şi se depune la structura de specialitate În a
cărei rază de competenţă teritorială se realizează oricare dintre racorduri sau branşamente, cu cel
puţin 30 de zile Înainte de data Începerii lucrărilor.
(6) Valoarea taxei este prevăzută În Anexa nr. I pct. IA.
1.4.5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de urbanism
şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate
(1) Cuantumul taxei este prevăzut În Anexa nr. I pct.IA a prezentei hotărâri.
1.4.6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
(1) Se datorează pentru fiecare certificat eliberat de către primari În condiţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către
autorităţile publice centrale şi locale, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 88 din
2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, prin care se confirmă realitatea
existenţei domiciliului/reşedinţei
persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa
respectivă, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul municipiului Bucureşti ... _
(2) Taxa pt eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este prevăZută în
Anexa I pct.lA.
(3) Cererea pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa precum şi
Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă reprezintă modelele stabilite potrivit prevederilor
legale În vigoare.
(4) Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală nu se datorează şi taxa
extrajudiciară de timbru.
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1.4.7. Taxa pentru eliberarea
a altor autorizaţii similare

autorizaţiilor

pentru a desfăşura

o activitate economică şi

(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este
prevăzută În Anexa TIr.1 pct. IA.
(2) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual până la data de 31 decembrie a anului
În curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzută la alin. (1).
(3) Taxele prevăzute la alin. (1) vizează numai persoanele fizice şi asociaţiile familiale
prevăzute de Legea TIr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţii lor familiale
care desfăşoară activităţi economice În mod independent.
(4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) corespund autorizării pentru desfăşurarea de către
persoanele fizice a unor activităţi economice În mod independent, precum şi celor pentru Înfiinţarea
şi funcţionarea asociaţiilor familiale.
(5) Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfă:;;urarea unei activităţi economice sunt
anuale, se achită integral, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul
anului fiscal respectiv. Menţiunea privind plata acestor taxe se face pe verso-ul autorizaţiilor.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se
restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, după caz.
(7) În cazul pierderii ori degradării autorizaţiei de funcţionare, eliberarea alteia se face
numai după achitarea taxei.
(8) În cazul pierderii autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice, titularul său
are obligaţia să publice pierderea În Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dovada publicării
se depune la cererea pentru eliberarea noii autorizaţii de funcţionare.
(9) Pentru efectuarea de modificări În autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi
economice, potrivit prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii TIr.507/2002 privind
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, aprobate prin
Hotărârea Guvernului TIr.58/2003, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, llf. 108 din
20 februarie 2003, cu modificările şi completări le ulterioare, la cererea titularului sau, după
eliberarea acesteia, nu se Încasează taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei
activităţi economice.
1.4.8. Taxele pentru eliberarea

autorizaţiilor

sanitare de funcţionare

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este prevăzută În Anexa
1 pct. IA. Această taxă este anuală şi se achită integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent
de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv şi se face venit la bugetul local al
sectorului unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită
autorizarea;
(2) Taxele pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare:
a) se referă la autorizaţii le sanitare de funcţionare eliberate de direcţiile de sănătate publică
teritoriale În temeiul Legii llf. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, publicată În Monitorul
Oficial al României, Partea 1, llf. 204 din 1 iunie 1998, cu modificările şi completări le ulterioare;
b) nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost retrasă temporar sau definitiv.
(3) La eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, direcţiile de sănătate publică
teritoriale vor solicita beneficiarilor autorizaţiilor respective dovada efectuării plăţii taxelor, În
contul unităţii administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele şi/sau unde se desfăşoară
activităţile pentru care se solicită autorizarea.
llf.

1.4.9. Taxa pentru eliberarea
alte asemenea planuri

de copii heliografice

asemenea planuri este preVăzută În Anexa

llf.

I pct.l.4.
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de pe planurile

cadastrale

sau de pe

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se stabileşte, În lei/mp sau fracţiune de mp
(3) Taxa prevăzută la alin. (1) se achită integral, anticipat eliberării copiilor
heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri şi se face venit la bugetul
local administrat de către autoritatea deliberativă care deţine planurile respective.
1.4.10. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător
(1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este prevăzută În Anexa nr. I pct.1.4.
şi se Încasează de la persoanele fizice producători care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.
661/200 I privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată În Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 436 din 3 august 2001, denumită În continuare Hotărârea
Guvernului nr. 661/200 1;
(2) Taxa prevăzută la pct. I se achită anticipat eliberării certificatului de producător şi nu se
restituie chiar dacă certificatul de producător a fost anulat.
(3) Certificatul de producător se eliberează la cerere, al cărui model este stabilit potrivit
anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 661/2001.
(4) Autorităţile deliberative pot stabili taxe pentru eliberarea certificatelor de producător,
diferenţiate pe produse.
1.4.11 Taxă pentru eliberarea/vizarea
activităţii de alimentaţie publică

anuală

a autorizaţiei

privind

desfăşurarea

(1) Comercianţii a căror actlVltate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN2, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările
ulterioare, În clasa 5530 - restaurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului local al sectorului În a
cărei rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă
de 3000 lei, pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alim.entaţie publică," stabilită de "c'ătte COiisîtlutGeneral-a1-Municipiului Bucureşti.
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
este prevazută În Anexa nr. I pct. 1.4 şi se achită integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent de
perioada rămasă până la sfarşitul anului fiscal respectiv.
(3) Taxa menţionată la alin.(I) se datorează bugetului local În a cărei rază administrativă se
află amplasată unitate a sau standul de comercializare. Autorizaţia se emite de către primarul În a
cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.
1.4.12. Scutiri
(1) Taxele pentru eliberarea atât a certificatului de urbanism, cât şi a autorizaţiei de
construire, nu se datorează În următoarele cazuri:
a) pentru oricare categorie de lucrări referitoare la locaşuri de cult, inclusiv pentru
construcţiile-anexe ale acestora, cu condiţia ca acel cult religios să fie recunoscut oficial În
România;
b) pentru lucrările de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructuri lor din
transporturi care aparţin domeniului public al statului, indiferent de solicitant;
c) pentru lucrările de interes public judeţean sau local;
d) pentru lucrările privind construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice, indiferent
de solicitantul autorizaţiei;
e) pentru lucrările privind autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare În
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi
exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate, a robata cu
modificări prin Legea nr. 136/1996, cu modificările ulterioare.
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(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin lucrări de interes public se Înţelege orice
lucrări de construcţii şi reparaţii finanţate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat, credite exteme sau sume alocate pe baza de parteneriat, efectuate pentru a deservi
colectivităţi le locale.
1.4.13. Alte menţiuni
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier În
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse În altă autorizaţie de construire, este egală cu
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote
ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a clădirilor se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, În cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a
clădirii, iar În cazul persoanelor juridice, asupra valorii de inventar a clădirii.
(4) Atât În cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice, taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a oricăror construcţii şi amenajări care nu sunt de
natura clădirilor se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii reale a construcţiilor
sau amenajării supuse desfiinţării, declarată de beneficiarul autorizaţiei.
(5) În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa
construită desfăşurată a clădirii supuse desfiinţării, iar pentru celelalte construcţii şi amenajări care
nu sunt de natura clădirilor, taxa se calculează proporţional cu valoarea reală a construcţiilor sau
amenajărilor supuse desfiinţării.
(6) Prin grija structurilor de specialitate, În termen de cel mult 15 zile de la data terminării
lucrărilor de desfiinţare, se Întocmeşte procesul-verbal de recepţie În care se menţionează, pe lângă
elementele de identificare a contribuabilului şi a autorizaţiei de desfiinţare, data de la care intervin
modificări asupra impozitului pe clădiri şi/sau asupra impozitului pe terenul aferent
construcţiilor/amenajărilor
supuse desfiinţării, precum şi elementele care determină modificările
respective, cum ar fi: suprafaţa construită la sol a clădirilor, suprafaţa construită desfăşurată a
clădirilor, suprafaţa terenului, valoarea impozabilă a clădirilor şi altele care se apreciază ca fiind
necesare pentru fundamentarea modificărilor.
(7) Prin termenul desfiinţare se Înţelege demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parţială
sau totală a construcţiei şi a instalaţiilor aferente, precum şi a oricăror altor amenajări.
(8) Prin termenul dezafectare se Înţelege schimbarea destinaţiei unui imobil.
(9) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire se
stabileşte o taxă reprezentând 30% din taxa pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei de
construire iniţială.
(10) Cu cel puţin 15 zile Înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de
urbanism sau autorizaţiei de construire se recomandă ca structura specializată să Înştiinţeze
beneficiarul acestora despre necesitatea prelungirii valabilităţii În cazul În care lucrările de
construire nu se finalizează până la termen.
(Il) În cazul În care lucrările de construire nu au fost executate integral până la data
expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire şi nu s-a solicitat prelungirea
valabilităţii acesteia, la data regularizării taxei se stabileşte separat şi taxa prevăzută la alin. (9) din
prezentele norme.
(12) Taxa datorată pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât În cazul persoanelor
fizice, cât şi al persoanelor juridice, se stabileşte pe baza valorii de proiect declarate de solicitant,
care corespunde înregistrări lor din cererea pentru eliberarea autorizaţiei respective, şi se plăteşte
anticipat eliberării acesteia.
(13) În situaţia În care se apreciază că valoarea reală declarată a lucrărilor este subevaluată
În raport cu alte lucrări similare, compartimentul de specialitate al autorităţi
L
'nistraţiei
publice locale din raza de competenţa unde se realizează lucrările de co
~e:;;.~('
izarea
structurii de specialitate, are obligaţia să efectueze cel puţin inspecţia fiscală 'rţială, În c~ iţiile
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Codului de procedură fiscală, pentru verificarea concordanţei dintre valoarea reală a lucrărilor
declarate pentru regularizarea taxei şi Înregistrările efectuate În evidenţa contabilă.
(14) Termenul de plată a diferenţei rezultate În urma regularizării taxei pentru eliberarea
autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data Întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu
mai târziu de 15 zile de la data expirării valabilitătii autorizatiei de construire.
(15) În cazul În care În urma regularizării taxei de ~utorizare beneficiarului autorizaţiei de
construire i se cuvine restituirea unei sume, iar acesta Înregistrează obligaţii bugetare restante,
regularizarea se face potrivit prevederilor legale În vigoare.
(16) Noţiunea situaţia finală, corespunde procesului-verbal de recepţie.
(17) În cazul persoanelor fizice beneficiare ale autorizaţiei de construire pentru clădiri, dacă
valoarea reală declarată a lucrărilor de construcţie este mai mică decât valoarea impozabilă, pentru
determinarea taxei se are În vedere această din urma valoare.

1.5. TAXA
PUBLIC IT ATE

PENTRU

FOLOSIREA

MIJLOACELOR

DE

RECLAMĂ

ŞI

1.5.1. Taxa pentru afişaj În scop de reclamă si publicitate
(1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate Într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute În Anexa nr. I la prezenta
hotărâre către bugetul local, În raza căruia sunt amplasate panourile, afişajele sau structurile de
afişaj respective.
(2) Valoarea taxei pentru afişaj În scop de reclamă şi publicitate se calculează -aniial,' prin
Înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişaj ului pentru
reclamă sau publicitate, potrivit Anexei nr. 1. pct 1.5.
(3) Taxa pentru afişaj În scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic În care se afişează În scop de
reclamă şi publicitate.
(4) Taxa pentru afişajul În scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau
trimestrial, În patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie,
inclusiv.
(5) Taxa pentru afişaj În scop de reclamă şi publicitate, pe metru pătrat de afişaj, se plăteşte
de utilizator la bugetul local În raza căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj.
(6) În cazul În care panoul, afişajul sau structura de afişaj este Închiriată unei alte persoane,
utilizatorul final va datora taxa.
(7) Taxa datorată se calculează prin Înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de
metru pătrat a afişaj ului cu taxa stabilită de autoritatea deliberativă.
(8) Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru afişaj În scop de reclamă şi publicitate este
determinată de dreptunghiul imaginar În care se Înscriu toate elementele ce compun afişul, panoul
sau firma, după caz.
(9) Firma instalată la locul În care o persoană derulează o activitate economică este asimilată
afişului.
(10) Se fac următoarele precizări:
a) se consideră că taxa pentru afişajul În scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual,
anticipat, atunci când un contribuabil stinge obligaţia de plată datorată pentru anul fiscal respectiv,
Înainte de data de 15 martie, inclusiv, a aceluiaşi an fiscal;
b) taxa pentru afişajul În scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau
trimestrial, În patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie,
inclusiv.
(II) Taxa se calculează pentru un an fiscal sau pentru numărul de luni şi zil
sfârşitul anului fiscal şi se plăteşte de către utilizatorul panoului, afişaj ului sau
;?aj,
potrivit prevederilor alin. (10).
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(12) Persoanele care datorează taxa prevăzută la alin. (1) sunt obligate să depună o declaraţie
fiscală anuală până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal. Aceasta va fi depusă la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale În a cărei rază este
amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj.
(13) În cazul În care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează
serviciile de reclamă şi publicitate au obligaţia corectării declaraţiei anuale de impunere iniţială prin
depunerea unei declaraţii rectificative În termen de 30 de zile de la data În care s-au produs
modificările.
1.5.2. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate
(1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate În Bucureşti În baza
unui contract sau a unui alt fel de Înţelegere Încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei, cu
excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare În masă scrise şi
audiovizuale. Publicitatea realizată prin mijloace de informare În masă scrise şi audiovizuale, În
sensul prezentului punct, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea
realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
(2) Taxa se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale
În raza căreia
persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
(3) Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate realizate În baza unui contract sau a unei
altfel de Înţelegeri Încheiate cu oricare altă persoană datorează taxă pentru serviciile de reclamă şi
publicitate.
(4) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate, se calculează prin aplicarea unei cote de
3%, asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate.
(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia TV A.
(6) Taxa se plăteşte, lunar, de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, pe toată
durata desfăşurării contractului, până la data de IOa lunii următoare datorării taxei.
(7) Taxa se datorează de la data intrării În vigoare a contractului.
(8) Prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate are obligaţia depunerii unei declaraţii
lunare de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, referitor la
contractele de reclama şi publicitate sau Înţelegerile Încheiate cu diverse persoane cărora le
prestează servicii de reclamă şi publicitate, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
administraţiei publice locale În raza căreia se prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
(9) În cazul În care intervin modificări ale bazei impozabile, prestatorul serviciului de
reclamă şi publicitate are obligaţia corectării declaraţiei de impunere iniţială prin depunerea unei
declaraţii rectificative În termen de 30 de zile de la data În care s-au produs modificările.
(10) Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizaţiei eliberate
de autorităţile administraţiei publice.
(II) Sunt interzise executarea şi montarea firmelor şi reclamelor fără obţinerea În prealabil a
autorizaţiei de construire eliberate În conformitate cu prevederile art. 3 lit. h din Legea nr. 50/1991,
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completări le
ulterioare şi a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1943/2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(12) Amplasarea afişelor şi reclamelor publicitare pe raza municipiului Bucureşti se va face
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea
reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
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1.5.3. Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj În scop de reclamă şi
publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor
activităţi economice.
(2) Taxa prevăzută la pct. 1.5.1., denumită În continuare taxa pentru afişaj În scop de
reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care Închiriază panoul, afişajul sau structura de
afişaj unei alte persoane, În acest caz taxa fiind plătită de această ultimă persoană.
(3) Taxa pentru afişaj În scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele,
panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate În interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afişaj În scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte
informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
(5) Nu se datorează taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă
şi publicitate.
(6) Intră sub incidenţa prevederilor alin. (3) şi afişele expuse În exteriorul clădirii, prin care
se fac publice spectacolele de natura celor prevăzute la pct. 1.6. din prezentele norme, dar numai
cele de la sediul organizatorului şi/sau locul desfăşurării spectacolului, fiind asimilate celor
amplasate În interiorul clădirilor.
1.6. IMPOZITUL

PE SPECTACOLE

1.6.1. Reguli generale
(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artisti ce, competiţii
sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, datorează
impozitul pe spectacole, calculat În cote procentuale asupra Încasărilor din vânzare a abonamentelor
şi biletelor de intrare sau, după caz, În sumă fixă, În funcţie de suprafaţa incintei, În cazul
videotecilor şi discoteci lor.
1.6.2. Calculul impozitului
(1) Organizatorii de manifestări artlstlce cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice
datorează impozit pe spectacole, În condiţiile prezentelor norme metodologice, calculat asupra
Încasărilor din vânzarea biletelor de intrare/abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor
cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz, determinată potrivit
prevederilor:
a) Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al
artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea
1, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Normelor metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, Încasarea, virarea, utilizarea,
evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic,
teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, publicate În Monitorul Oficial al României, Partea 1,
nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificările şi completări le ulterioare.
(2) Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte
asupra Încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor
cote:
a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică,
cinematografice, muzicale, de circ, precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale;
b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cen~
. -serate,
recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter o ~41}~t('</
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(3) Contribuabililor care desfăşoară activităţi sau servicii de natura celor menţionate la alin.
(2) din prezentele norme le revine obligaţia de a Înregistra la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale În a căror rază teritorială Îşi au domiciliul sau sediul, după
caz, atât abonamentele, cât şi biletele de intrare şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor,
precum şi la locul de desfăşurare a spectacolelor, interzicându-li-se să Încaseze sume care depăşesc
tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente.
(4) În cazul În care contribuabilii prevăzuţi la alin. (3) organizează aceste spectacole În raza
teritorială de competenţă a altor autorităţi ale administraţiei publice locale decât cele de la
domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine obligaţia de a viza abonamentele şi biletele de
intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale În a căror
rază teritorială se desfăşoară spectacolele.
(5) Normele privind tipărirea, Înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de
intrare şi al abonamentelor se elaborează În comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional şi de Agenţia Naţională pentru Sport.
(6) Formularele tipizate aflate În stoc până la data publicării normelor prevăzute la alin. CI)
vor putea fi utilizate până la epuizare, În condiţiile adaptării corespunzătoare.
1.6.3. Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci
CI) Prin discotecă, În sensul prezentelor norme metodologice, se Înţelege activitatea artistică
şi distractivă desfăşurată Într-o incintă prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini, precum
şi de redare şi audiţie de muzică, unde se dansează, indiferent cum este denumită ori de felul cum
este organizată ca activitate, respectiv:
a) integrată sau conexă activităţilor comerciale de natura celor ce intră sub incidenţa
diviziunii 55 sau a activităţilor de spectacole specifice grupei 923 din CAEN-rev.l;
b) integrată sau conexă oricăror alte activităţi nemenţionate la lit. a);
c) individuală;
d) cu sau rară disc-jockey.
(2) Nu sunt de natura discoteci lor activităţile prilejuite de organizarea de nunţi, de botezuri
şi de revelioane.
(3) Prin videotecă, În sensul prezentelor norme metodologice, se Înţelege activitatea artistică
şi distractivă desfăşurată Într-o incintă prevăzută cu instalaţii electronice speciale de redare şi
vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intră sub incidenţa clasei 9213 din
CAEN-rev.I.
(4) În cazul videotecilor şi discotecilor nu se aplică prevederile referitoare la tipărirea,
Înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al abonamentelor.
(5) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, În cazul videotecilor şi discotecilor, prin
incintă se Înţelege spaţiul Închis În interiorul unei clădiri, suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren
afectată pentru organizarea acestor activităţi artistice şi distractive.
(6) Pentru dimensionarea suprafeţei incintei În funcţie de care se stabileşte impozitul pe
spectacole se Însumează suprafeţe le utile afectate acestor activităţi, precum şi, acolo unde este
cazul, suprafaţa utilă a incintelor În care se consumă băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea,
indiferent dacă participanţii stau În picioare sau pe scaune, precum şi suprafaţa utilă a oricăror alte
incinte În care se desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor de videotecă sau discotecă.
(7) Prin zi de funcţionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se Înţelege
intervalul de timp de 24 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta Înăuntrul căruia se desfăşoară
activitatea de videotecă sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din doua zile
calendaristice consecutive.
(8) Cuantumul impozitului s-a stabilit astfel:
a) Nivelurile impozitului pe spectacole sunt conform Anexei nr. 1. pct.1.6 ~\I.ll
b) Impozitul pe spectacole se corectează cu coeficientul de corecţie 8 co ~todăt~l't~gului
municipiului Bucureşti O.
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(9) Contribuabilii care au obligaţia să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată cu
depunerea declaraţiei fiscale şi ori de câte ori intervine o modificare a acestei suprafeţe.
(10) În cazul contribuabililor care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă
şi discotecă, impozitul pe spectacole se determină pe baza suprafeţei incintei afectate pentru
organizarea acestor activităţi, nefiind necesare bilete sau abonamente.
(II) Contribuabilii care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi
discotecă, În calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligaţia de a depune Declaraţia
fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole, În cazul activităţilor artistice şi distractive de
videotecă şi discotecă, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.
1.6.4. Scutiri
(1) Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate În scopuri umanitare.
(2) Contractele Încheiate Între contribuabilii organizatori de spectacole şi beneficiarii
sumelor cedate În scopuri umanitare se vor Înregistra la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale În a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolul,
prealabil organizării acestuia. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe spectacol.
(3) Contractele care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) din prezente le norme sunt cele
ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată În Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare.
1.6.5. Plata impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare
celei În care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice IOl:ale, până la data
stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează În
normele elaborate În comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

1.7. TAXA PENTRU
PENTRU FILMARE

UTILIZAREA

TEMPORARĂ

A LOCURILOR

PUBLICE

1.7.1. Reguli genera le
(1) Această taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public pentru
desfăşurarea activităţii de filmare profesionistă (filme scurt sau lung metraj, filme şi seriale de
televiziune, videoclipuri, spoturi publicitare şi altele asemenea), În scopul obţinerii de venituri.
(2) Solicitările se adresează, În scris, Primăriei Municipiului Bucureşti cu cel puţin 3 zile
lucrătoare Înainte de Începerea activităţii. În urma verificării şi avizării activităţii de către un
reprezentant al compartimentului de specialitate, solicitantul va primi acordul/avizul sau refuzul În
scns.
(3) La aceasta se percepe o cotă de 2% din valoarea taxei conform Legii nr. 422/2001,
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare şi H.G. nr. 1502/2007 reprezentând cuantumul
timbrului monumentelor istorice.
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1.7.2. Calculul taxei
(1) Taxa se calculează conform Anexei nr.l pct. 1.7, În lei/zi/locaţie În funcţie de zona şi se
plăteşte anticipat, la data obţinerii acordului/avizului Primarului General. Taxa se aplică pe zi
indiferent de numărul de ore de filmare efectuate/solicitate.
(2) În Înţelesul prezentei hotărâri prin locaţie se Înţelege suprafaţa/perimetrul ocupat(ă),
reprezentând domeniul public, necesar(ă) desfăşurării activităţii de filmare, dar nu mai mult de
1.500 mp. Pentru suprafeţele solicitate suplimentar taxarea se face la multiplu de 1.500 mp.
(2.1) Pentru filrnările dinamice (În mişcare) taxa se calculează În lei/zi indiferent de lungimea
traseului şi zonă, funcţie de Întreruperea sau neîntreruperea circulaţiei.
(3) Delimitarea Centrului istoric Bucureşti, aşa cum este prevăzută În Anexa nr. 1 la G.G nr.
n/200 I este următoarea:
- la Nord: bd. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea Victoriei), bd. Carol (până la intersecţia
cu str. Hristo Botev);
- la Est: str. Hristo Botev (de la intersecţia cu bd. Carol până la intersecţia cu bd. Corneliu
Coposu);
- la Sud: bd. Corneliu Coposu (de la intersecţia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independenţei
(până la intersecţia cu Calea Victoriei);
- la Vest: Calea Victoriei (de la intersecţia cu Splaiul Independenţei până la intersecţia cu
bd. Elisabeta).
(4) Pentru staţionarea temporară a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfăşurării
activităţii de filmare profesionistă se plăteşte taxa, după cum urmează:
- pentru autovehicule cu masa totală autorizată de până la 3,5 t, inclusiv: 6 lei/zi/vehicul;
- pentru autovehicule cu masa totală autorizată cuprinsă Între 3,5 t şi 7,5 t inclusiv: 10
lei/zi/vehicul;
- pentru autovehicule cu masa totală autorizată mai mare de 7,5 t: 13 lei/zi/vehicul.
(4.1) La această taxă se aplică TV A conform prevederilor legale.
(5) Modelul de declaraţie de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru
filmare este prevăzută În Anexa nr. 2.1.1. la prezente le norme.
(6) Sumele Încasate din taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare
şi pentru desfăşurarea unor evenimente, taxa pentru staţionarea temporară a autovehiculelor pe
domeniul public pe timpul desfăşurării activităţii de filmare profesionistă, precum şi sumele
Încasate reprezentând amenzi pentru sancţiunile prevăzute la punctul 1.7.4 alin.(l), (2), (3), (4) din
prezente le norme metodologice, constituie venit la bugetul municipiului Bucureşti.
(7) Încasarea taxei se face conform avizului/acordului menţionat la alin. 1 şi a declaraţiei de
impunere prevăzută În Anexa nr. 2.1.1.
1. 7.3. Scutiri
(l) Sunt exceptate de la plata acestei taxe filmele documentare şi filmele studenţeşti.
1.7.4 CONTRAVENŢII
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute În prezenta
(2) Contravenţiile prevăzute la:
- alin.(l) lit. a) se sancţionează persoanele fizice cu amendă
persoanele juridice se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 900 lei;
- alin.(l) lit. b) se sancţionează persoanele fizice cu amendă
taxei datorate, iar persoanele juridice se sancţionează cu amendă ce
taxei datorate, dar nu mai mult de 5.000 lei.

hotărâre.
de la 150 lei la 250 lei, iar
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(3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de către
persoanele juridice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare privind combaterea evaziunii
fiscale.
(4) Pentru plata peste termen a taxelor se datorează majorări conform prevederilor din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completări le
ulteri oare.
1.8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole În aer liber, festivaluri,
manifestări promoţionale
1.8.1. Reguli genera le
(1) Aceasta taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public În scopul
desfăşurării următoarelor evenimente:
- spectacole În aer liber, concerte, festiv aluri sau alte manifestări promoţionale (curse automoto, târguri de locuri de muncă, manifestări sportive şi alte asemenea);
- desfăşurarea evenimentelor constând În distribuirea de materiale promoţionale (flyere,
stikere, cataloage, pliante, publicaţii, produse promoţionale şi alte asemenea);
- expoziţii de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziţii ale micilor meseriaşi şi altele
asemenea;
- fotografiere profesionistă;
- şi alte activităţi asemenea.
(2) Solicitările se adresează În scris, Primăriei Municipiului Bucureşti cu cel puţin 3 zile
lucrătoare Înainte de Începerea activităţii. În urma verificării şi avizării activităţii de către un
reprezentant al compartimentului de specialitate, solicitantul va primi acordul/avizul sau refuzul În
scns.
1.8.2. Calculul taxei
(1) Taxa se calculează În lei/mp/zi sau lei/zi funcţie de suprafaţa solicitată sau lungimea
traseului şi se plăteşte anticipat, la data obţinerii acordului/avizului Primarului General.
(2) Pentru evenimentele constând În expoziţii de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat,
expoziţii ale micilor meseriaşi şi altele asemenea taxe se calculează ca produs al suprafeţei folosite,
În mp, indiferent de zona, aplicându-se valorile prevăzute În Anexa nr.l pct. 1.8 la prezenta
hotărâre.
(3) În cazul În care taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice calculată este mai
mică decât pragul de 15 lei, pentru perioada aprobată corespunzător fiecărei autorizaţii/aprobări
emise, se va percepe suma de 15 lei.
(4) Modelul declaraţiei de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru
desfăşurarea unor evenimente este prevăzută În Anexa nr. 2.1.2. la prezente1e norme.
(5) Încasarea taxei se face conform avizului/acordului menţionat la alin. 1 şi a declaraţiei de
impunere prevăzută În Anexa nr. 2.1.2.
1.8.3. Seu tiri

(1) Sunt exceptate de la plata taxei evenimentele
finanţate de la bugetul municipiului Bucureşti.

cu caracter umanitar şi evenimentele

1.8.4 CONTRA VENŢII
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute În prezenta hotărâre.
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(2) Contravenţiile prevăzute la:
- alin. (1) lit. a) se sancţionează persoanele fizice cu amendă de la 150 lei la 250 lei, iar
persoanele juridice se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 900 lei;
- alin. (1) lit. b) se sancţionează persoanele fizice cu amendă egală cu echivalentul valorii
taxei datorate, iar persoanele juridice se sancţionează cu amendă ce reprezintă de 3 ori valoarea
taxei datorate, dar nu mai mult de 5.000 lei.
(3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de către
persoanele juridice se sancţionează conform legislaţiei În vigoare privind combaterea evaziunii
fiscale.
1.9. ALTE TAXE LOCALE
1.9.1. Taxa zilnică pentru vizitarea
istorice, de arhitectură şi arheologie

muzeelor,

caselor memoriale,

monumentelor

(1) La stabilirea taxei se ţine seama de următoarele cerinţe:
a) obiectivele să aparţină domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale
respective şi acestea să fie administrate direct de către autorităţile administraţiei publice locale.
Pentru sectoarele municipiului Bucureşti, obiectivele trebuie să fie date În administrare, prin
hotărâre, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii. Nu intră sub incidenţa
prezentului punct obiectivele care aparţin domeniului public sau privat al unităţii administrativteritoriale şi care sunt concesionate, potrivit legii;
b) taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele În cauză, regula de bază
constituind-o stabilirea taxei/vizitator, ca unică modalitate de cuantificare a raportului dintre
serviciul oferit de autoritate şi contribuabil-vizitator.
(2) Cuantumul taxei/zi/vizitator este prevăzut În Anexa nr. I pct. 1.9.1 a prezentei hotărâri.
(3) Pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achită la accesul În incinta acestora, pe baza de
bilete de intrare.
1.9.2. Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor
obţinerii de venit

destinate În scopul

Echipamentele care sunt destinate să funcţioneze În scopul obţinerii de venit sunt cele care
nu fac parte din inventarul activităţii economice pe care persoana fizică respectivă o desfăşoară În
mod independent sau Într-o asociaţie familială, potrivit Legii nr. 300/2004.
Valoare taxei este prevăzută În Anexa nr. 1. pct. 1.9.2.
(1) La stabilirea valorii acestei taxe zilnice, se are În vedere următoarele criterii cumulative:
a) echipamente destinate În scopul obţinerii de venit să reprezinte acea unealtă, maşină,
instalaţie, aparat, vehicul, care prin caracteristicile sale tehnice serveşte pentru efectuarea unei
anumite lucrări sau activităţi de prestări de servicii;
b) funcţionarea echipamentelor respective să determine obţinerea de venituri de către
persoana fizica ce ÎI deţine În proprietate sau În folosinţă;
c) echipamentul care Îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a) şi b) să nu facă parte din sfera
activităţii economice pe care persoana fizică respectivă o desfăşoară În mod independent sau Într-o
asociaţie familială, potrivit Legii nr. 300/2004.
(2) Contribuabililor, la data efectuării plăţii taxelor locale datorate, li se eliberează
autorizaţie conform prevederilor legale.
(3) Exemple de echipamente destinate În scopul obţinerii de venit: instalaţie pentru distilarea
amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului - alambic sau cazan; unealta sau maşina
prevăzută cu o lamă, o bandă sau un disc din oţel cu dinţi ascuţiţi pusă În mişcare pe cale mecanică
sau electrică - motofierăstrău, circular sau gater; instalaţie special amenajată pentru
- inarea
cerealelor - moară sau urluitoare; autovehicul; vehicul cu tracţiune animală; vehicul
~l!
·ns
cu mâna; altele asemenea.
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(4) Pentru deţinerea de către persoane fizice de echipamente destinate În scopul obţinerii de
venit, taxa se achită la data depunerii declaraţiei fiscale, corespunzător numărului de zile cuprins
!ntre această dată şi data la care contribuabilul declară că acest echipament serveşte scopului vizat.
In cazul În care pentru echipamentul respectiv taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mare
de o lună, aceasta se achită, lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare.
1.9.3. Taxa privind accesul autovehiculelor
destinate transportului
de mărfuri şi a
utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone În municipiul Bucureşti
(leilzi)
(1) Valorile acestei taxe sunt cuprinse În tabelul Anexei nr. 1 pct. 1.9.3. a prezentei hotărâri.
(2) Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea
mediului Înconjurător, locuitorilor şi a sistemului rutier, se restricţionează accesul şi circulaţia
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilaj eloI', după cum urmează:
a) În zona «A» a municipiului Bucureşti se restricţionează accesul şi circulaţia celor cu masa
totală maximă autorizată mai mare de 5 tone;
b) În zona «B» a municipiului Bucureşti se restricţionează accesul şi circulaţia celor cu masa
totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
(3) Restricţiile menţionate vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii şi
prin indicatoare de orientare.
(4) Accesul la zona «B» şi la zonele de interes aflate În interiorul zonelor restricţionate se
face pe traseele specificate mai jos.
(5) Se interzice autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone
tranzitarea municipiului Bucureşti dacă nu au ca destinaţie finală municipiul Bucureşti.
(6) Pe artere le ce delimitează una din zone se respectă regimul de circulaţie din afara
acesteia.
(7) Restricţionarea circulaţiei autovehiculelor În zonele nominalizate se face astfel:
A) În perioada OI iulie - 31 august:
- În intervalul orar 20.00 - 07.00, accesul şi circulaţia acestora sunt permise numai pe bază
de autorizaţie;
- În intervalul orar 07.00 - 20.00, accesul şi circulaţia acestora sunt interzise.
B) În perioada OI septembrie - 30 iunie:
- În intervalul orar 19.00 - 08.00, accesul şi circulaţia acestora sunt permise numai pe baza
de autorizaţie;
- În intervalul orar 08.00 - 19.00, accesul şi circulaţia acestora sunt interzise.
(8) Pot circula rară restricţii orare pe Întreg teritoriul municipiului Bucureşti, În baza unor
autorizaţii diferite, următoarele categorii de autovehicule:
A) În perioada 15 iunie - 15 septembrie:
a) cele destinate lucrărilor planificate şi a intervenţiilor la drumuri, calea de rulare a
tramvaielor şi la reţelele de utilităţi publice (apa - canal, gaze, electrice, telefoane).
b) cele destinate
tractării
autovehiculelor
avariate,
abandonate
sau staţionate
neregulamentar;
c) cele destinate pregătirii şi examinării candidaţilor care solicită obţinerea permisului de
conducere categoriile C, CE si CI E;
d) cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română S.A, precum şi ale agenţilor
economici care fac servicii de expediţii şi curierat;
e) cele aparţinând societăţilor de salubrizare;
~\\JL 8U · .
C
f) cele aparţinând instituţiilor publice, altele decât cele specificate la alin. (1O)· ~<.,''V.G. ~ v-?•..•
I
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g) cele destinate transportului pâinii şi produselor de panificaţie, produsele necesare
fabricării pâinii, precum şi cele specializate (cisteme) care transportă lapte destinat prelucrării către
punctele de procesare;
h) auto laboratoarele pentru măsurarea calităţii mediului;
i) cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, În condiţiile legii;
j) cele care acced În zonele de interes specificate la punctul 19 zona B numai pe traseele
fixate.
B) În perioada 16 septembrie - 14 iunie:
- cele prevăzute la paragraful A şi cele destinate lucrărilor În construcţii, caz În care
solicitarea de obţinere a autorizaţiei de acces va fi Însoţită de autorizaţia de construire a
beneficiarului şi de contractul prestator-beneficiar.
(9) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin Însumarea masei
auto vehicul ului plus remorcă.
(10) Pot circula tot anul rară restricţii orare pe Întreg teritoriul municipiului Bucureşti
următoarele categorii de autovehicule:
a) cele aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. 2 !it. a şi b din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, af1ate În misiune;
b) autospecialele utilizate la intervenţiile la căile de comunicaţie şi reţelele edili tare, cazuri
În care deplasarea va fi anunţată la dispeceratul Primăriei Municipiului Bucureşti;
c) autospecialele destinate remorcării mijloacelor de transport public defectate În traseu,
cazuri În care deplasarea va fi anunţată la dispeceratul Primăriei Municipiului Bucureşti;
d) cele utilizate la realizarea de manifestări culturale având ca organizatori, susţinători sau
participanţi Primăria Municipiului Bucureşti, primăriile sectoarelor 1 - 6 sau instituţii subordonate
Consiliului General al Municipiului Buccureşti sau consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6, cazuri În
care deplasarea va fi avizată de Direcţia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei, la
propunerea compartimentelor competente din instituţiile mai sus menţionate.
Autovehiculele mai sus menţionate utilizate În alte activităţi decât cele specificate la lit. a - d
se supun prevederilor alin. 1 şi alin. 7.
(Il) Autorizaţiile prevăzute În prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria
Municipiului Bucureşti prin compartimentul de specialitate. Acestea sub formă de ecuson din hârtie
- carton, se atribuie În baza certificatului de Înmatriculare şi se prezintă la control Însoţite de
certificatul de Înmatriculare al autovehiculului. Autorizaţia nu este transmisibilă.
(12) Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pct. A lit. a-f, pe spatele ecusonului va fi
specificată zona de acces. Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pct. A lit. g-i si B, pe spatele
ecusonului va fi specificat traseul obligatoriu de parcurs.
Autorizaţiile valabile În zona A sunt valabile şi În zona B.
(13) Anual, până la data de 01.12, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti va asigura realizarea ecusoanelor pentru anul următor.
(14) În cazul În care agenţii constatatori observă posibilitatea depăşirii masei totale maxime
autorizate a unui autovehicul, aceştia pot solicita conducătorului auto să supună autovehiculul unei
operaţiuni de cântărire.
(15) Conducătorul auto este obligat să Însoţească agentul constatator la punctul de cântărire
şi să supună autovehiculul acestei operaţiuni.
(16) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei
următoarele fapte:
a) conducerea unui autovehicul În zonele de restricţie stabilite prin prezenta hotărâre rară a
poseda autorizaţie de circulaţie, sau cu autorizaţie nevalabilă pentru perioada de timp, intervalul
orar, tonajul, zona, traseul sau categoria respectivă;
b) conducerea unui autovehicul a cărui masă totală cântărită depăşeşte masa totală maximă
autorizată;
c) refuzul conducătorului auto de a supune autovehiculul operaţiunilor de c~~te
de agenţii constatatorÎ. .
_
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(17) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se
fac de către agenţii de poliţie rutieră, precum şi de către personalul Împuternicit de Primarul
General, În condiţiile legii.
(18) În situaţia În care contravenientul a fost sancţionat de 3 ori În interval de un an, se
aplică complementar deţinătorului autovehiculului sau a utilajului sancţiunea pierderii dreptuh.li de
a circula cu acesta În zonele restricţionate.
(19) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/200 I privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi
Încasarea amenzii, precum şi la căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin
prezenta hotărâre.
Zona A a municipiului Bucureşti În care se restricţionează accesul şi circulaţia celor cu
masa totală autorizată mai mare de 5 teste delimitată de următoarele artere:
B-dul Dacia - Str. Traian - Str. Nerva Traian - B-dul Octavian Goga - Pasaj Mărăşeşti - Bdul Mărăşeşti - Str. Mitropolit Nifon - B-dul Libertăţii - Calea 13 Septembrie - Şos. Pandurilor Şos. Grozăveşti - Şos. Orhideelor - B-dul Dinicu Golescu - Piaţa Gării de Nord - Calea Griviţei Şos. Nicolae Titulescu - B-dul Banu Manta - B-dul Ion Mihalache - B-dul Mareşal Averescu - Bdul Constantin Prezan - B-dul Aviatorilor - B-dul Mircea Eliade - B-dul P.I. Ceaikovski - Str. Barbu
Văcărescu - Str.Tunari - B-dul Dacia.
Zona B a municipiului Bucureşti În care se restricţionează accesul şi circulaţia celor cu
masa totală autorizată mai mare de 7,5 teste delimitată de următoarele artere:
B-ul. Aerogării - Str. Cpt. Alex. Şerbănescu - Str. Barbu Văcărescu - Str. Fabrica de Glucoză
- Şos. Petricani - Str. Doamna Ghica - Şos. Colentina - Şos. Fundeni - Str. Morarilor - B-ul.
Basarabia - B-dul I Decembrie 1918 - B-dul Th. Palady - B-dul Carnii Ressu - Str. Fizicienilor - Bul. Energeticienilor - Calea Vitan - Şos. Vitan Bârzeşti - Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Măgurele Str. Luică - Şos. Giugiului - Str. Alexandru Anghel - Str. Prelungirea Ferentari - Calea Ferentarilor Str. M. Sebastian - Calea 13 Septembrie - B-dul Ghencea - Str. Braşov - Şos. Virtuţii - Calea
Crângaşi - Pasaj Grant - Calea Griviţei - B-dul Bucureştii Noi - Str. Jiului - B-dul Poligrafiei - Pasaj
Jiului - Str. Baiculeşti - Şos. Străuleşti - B-dul Ion Ionescu de la Brad.

Accesele la zona B sunt:
- dinspre autostrada Bucureşti - Piteşti, prin B-dul Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str.
Valea Oltului, Str. Prelungirea Ghencea;
- dinspre D.N. 6, prin Şos. Alexandriei, Şos. Antiaeriană.
Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restrictionate, sunt:
- la vama de pe B-dul Timişoara, pe B-dul Timişoara dinspre Str. Valea Cascadelor sau Str.
Valea Oltului, până la Str. Romancierilor şi retur;
- la zona industrială cuprinsă Între B-dul Timişoara, B-dul Iuliu Maniu, B-dul Vasile Milea,
Str. Lujerului, prin B-dul Timişoara, B-dul Vasile Milea, B-dul Iuliu Maniu şi retur;
- la zona industrială cuprinsă Între Drumul Sării, str. M. Sebastian, Cal. Rahovei şi Str.
Progresului, prin Calea 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Str. Răzoare, Str. Progresului, Şos.
Panduri şi retur prin Calea 13 Septembrie;
- la zona industrială cuprinsă Între Calea Rahovei, B-dul G. Coşbuc, Str. C-tin Istrati, Str.
Progresului, prin Calea Rahovei, B-dul G. Coşbuc, Str. C-tin Istrati, Str. Progresului;
- la zona industrială de pe platforma "Rocar", prin Str. Toporaşi;
- la zona industrială cuprinsă Între Str. Ziduri Moşi, B-dul Ferdinand, B-dul Gării Obor, Str.
Baicului, Str. Pahamicu Turturea, Str. Heliade Între Vii, Str. Doamna Ghica, prin Str. Doamna
Ghica, Str. Heliade Între Vii, Str. Paharnicu Turturea, Str. Baicului, B-dul Gări'
l.J edul
Ferdinand, Str. Ziduri Moşi şi retur;
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- la vama din B-dul Expoziţiei, prin B-dul Bucureştii Noi, B-dul Ion Mihalache, Str.
CIăbucet, B-dul Expoziţiei, cu retur prin Puţullui Crăciun;
- la zona industrială de pe Splaiul Unirii, dintre Şos. Vitan Bârzeşti şi Şos. Mihai Bravu, pe
Splaiul Unirii, până la Şos. Mihai Bravu şi retur.
1.9.4. Taxe pentru Înregistrarea
Înmatriculării

vehiculelor

pentru care nu există obligativitatea

(1) Tractoarele care nu se supun Îrunatriculării, maşinile şi utilaj ele autopropulsate utilizate
În lucrări de construcţii, agricole, forestiere, troleibuzele şi tramvaiele ale căror proprietari au
domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul În municipiul Bucureşti se Înregistrează la Primăria
Municipiului Bucureşti.
(2) Mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul În municipiul
Bucureşti se Înregistrează la consiliile locale ale sectoarelor pe a căror rază teritorială Îşi au
domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul.
(3) Înregistrarea vehiculelor prevăzute la alin. (l) se face de către Direcţia Transporturi,
Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei.
(4) Înregistrarea mopedelor se face de către consiliile locale ale sectoarelor, prin
compartimente af1ate În cadrul aparatului propriu sau a serviciilor publice din subordine.
(5) La data Înregistrării vehiculelor prevăzute la alin. (1), acestora li se atribuie un număr de
înregistrare, iar proprietarilor acestora li eliberează un certificat de înregistrare şi unul sau, după
caz, două placuţe cu numărul de înregistrare.
(6) Deţinătorii de vehicule înregistrate au obligaţia să monteze pe acestea plăcuţele cu
numărul de înregistrare.
(7) Caracteristicile numerelor de înregistrare, precum şi ale plăcuţelor cu numărul de
Înregistrare şi ale certificatelor de înregistrare sunt prevăzute în Anexa la H.C.G.M.B. nr. 199/2007.
(8) Înregistrarea vehiculelor prevăzute alin. (l) se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de
îrunatriculare al solicitantului, În cazul persoanelor juridice, În original şi în copie;
c) actul de proprietate al vehicul ului, În original şi în copie;
d) dovada efectuării inspecţiei tehnice, potrivit legii;
e) dovada plăţii taxei pentru vehicule lente, după caz;
f) dovada plăţii taxei de înregistrare;
g) dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare;
h) dovada plăţii contravalorii plăcuţei, sau, după caz, a plăcuţelor cu numărul de înregistrare;
i) dovada locului de parcare;
(9) Înregistrarea mopedelor se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate al solicitantului, În cazul persoanelor fizice, sau certificatul de
îrunatriculare al solicitantului, În cazul persoanelor juridice, În original şi În copie;
c) actul de proprietate al mopedului, în original şi în copie;
d) cartea: de lde·h~itateăm()pedtiltii, In ·onginalşiîn copIe;· -e) dovada efectuării inspecţiei tehnice, potrivit legii;
f) dovada plăţii taxei de înregistrare;
g) dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare;
h) dovada plăţii contravalorii plăcuţei cu numărul de Înregistrare.
(10) PIăcuţele cu numărul de Înregistrare şi certificatul de Înregistrare se eliberează personal
proprietarului sau delegatului acestuia.
(Il) Eliberarea unui duplicat al certificatului de Înregistrare se
următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
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b) actul de identitate al solicitantului, În cazul persoanelor fizice, sau certificatul de
Înmatriculare al solicitantului, În cazul persoanelor juridice, În original şi În copie;
c) certificatul de Înregistrare deteriorat, după caz;
d) dovada plăţii contravalorii certificatului de Înregistrare.
(12) În cazul mopedelor se va solicita şi cartea de identitate.
(13) Eliberarea unui nou certificat de Înregistrare ca urmare a modificării unor date Înscrise
În acesta se efectuează În baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate al solicitantului, În cazul persoanelor fizice, sau certificatul de
Înmatriculare al solicitantului, În cazul persoanelor juridice, În original şi În copie;
c) vechiul certificat de Înregistrare;
d) dovada plăţii contravalorii certificatului de Înregistrare.
(14) În cazul mopedelor se va solicita şi cartea de identitate, cu modificările tehnice operate
de Regia Autonomă "Registrul Auto Român".
(15) Proprietarii de vehicule Înregistrate pot solicita radierea din circulaţie a acestora, dacă
fac dovada depozitării acestora Într-un spaţiu adecvat, deţinut În condiţiile legii.
(16) Proprietarii de vehicule Înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie a
acestora În termen de 30 de zile de la data:
a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, În vederea
dezmembrării;
b) scoaterii definitive din România a vehiculului;
c) declarării furtului vehiculului;
d) trecerii vehicul ului Înregistrat În proprietatea altei persoane.
(17) Vehiculul declarat, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, rară stăpân
ori abandonat se radiază din oficiu În termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.
(18) Vehiculul pentru care poliţia rutieră a dispus radierea din circulaţie, potrivit legii, se
radiază de la data comunicării măsurii.
(19) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de Înregistrare şi a plăcuţelor cu
numărul de Înregistrare, a cărţii de identitate a vehiculului, după caz, precum şi a documentelor care
atestă faptul că a intervenit una dintre siţuatiile prevăzute la alin. (15) - (18).
(20) Vehiculele aparţinând Primăriei Municipiului Bucureşti, primăriilor sectoarelor 1 - 6,
precum şi instituţiilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi serviciilor publice aflate
În subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor sectoare lor 1 - 6 sunt
scuti te de la plata taxei de Înregistrare.
1.9.5. Taxa pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii
(1) Pe teritoriul municipiului Bucureşti, organizarea şi desraşurarea jocurilor de artificii cu
obiecte pirotehnice din clasa II, III şi IV, precum şi TI şi T2 este permisă numai cu acordul
Primarului General şi În condiţiile obţinerii avizelor prevăzute de legislaţia În vigoare.
(2) Prin acordul Primarului General se stabilesc În mod obligatoriu locul, ora şi perioada de
desraşurare, precum şi măsurile de ordine publică.
(3) Se pot utiliza În condiţiile legii, materialele prevăzute la alin. (1), În noaptea de Revelion
(31 decembrie - 01 ianuarie) rară acordul Primarului General.
(4) Solicitările se adresează În scris, Primăriei Municipiului Bucureşti cu cel puţin 3 zile
lucrătoare Înainte de Începerea activităţii. În urma verificării şi avizării activităţii de către un
reprezentant al compartimentului de specialitate, solicitantul va primi acordul/avizul sau refuzul În
sens.

(6) Slmt exceptate de la plata taxei stabilite al alin. (5), evenimentele de interes local,
naţional sau internaţional, precum şi manifestaţiile cultural-sportive importante desÎaşurate În
colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti.
(7) Organizarea şi desÎaşurarea jocurilor de artificii pe teritoriul municipiului Bucureşti, cu
Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
3.000 - 5.000 lei.
(8) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul Împuternicit de
Primarul General al Municipiului Bucureşti.
(9) Prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor aprobate prin
Legea nr. 180/2002 se aplică În mod corespunzător.
(10) Încasarea taxei se face conform avizului/acordului menţionat la alin. (1) şi a declaraţiei
de impunere prevăzută În Anexa nr. 2.1.3.

1.9.6. Taxe pentru eliberarea

de duplicate

(1) Se percep pentru eliberarea duplicatelor Aviz Urbanism şi Plan reglementări.
(2) Valorile acestora sunt prevăzute În Anexa nr.1 pct. 1.9.6 a prezentei hotărâri.
1.9.7. Taxe pentru eliberarea documentelor
liberul acces la informaţiile de interes public

solicitate În baza Legii nr. 544/2001 privind

(1) Se percep pentru solicitarea de eliberare a documentelor de ţinute de autoritatea sau
instituţia publică.
(2) În categoria documentelor solicitate În baza Legii nr. 544/2001 se regăsesc şi
documentele existente la dosarele constituite În temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu
modificările şi completări le ulterioare, precum şi alte documente emise şi care sunt În legătură
strânsă cu aceste dosare.
(3) Valorile acestora sunt prevăzute În Anexa nr.l pct. 1.9.7 a prezentei hotărâri.

1.10 SANCŢIUNI
(1) Constituie contravenţii, următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute În prezentele norme;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute În prezentele norme.
c) nerespectarea prevederilor de la punctele 1.1.6. alin. (7), 1.2.4. alin. (8) şi 1.3.4 alin. (6),
referitoare la Înstrăinarea, la Îmegistrarealradierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea
actelor translative ale dreptului de proprietate.
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la pct. 1.10,
precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
(2) Contravenţiile prevăzute la:
- alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei;
- alin. (1) lit. b) - d) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 600 lei.
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau În
termen de cel mult 48 de ore de la data Încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
(4) În cazul în care la impozitele şi taxele loca le de la lit.A. au fost menţionate contravenţii
se vor aplica respectivele contravenţii.
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B. Referitor la aplicarea
prevăzute În ANEXA nr.l.B

taxelor

pentru

utilizarea

temporara

a locurilor

2.l.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea
comercializare cu caracter sezonier (ocazional)

publice

unor activităţi de

(1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activităţi sezoniere/ocazionale :
- parcuri de distracţii;
- circuri, menajerii şi altele asemenea;
- comercializare mărţişoare, gablonţuri, brazi de Crăciun, felicitări;
- comercializare legume-fructe de sezon;
- alte activităţi asemenea.
(2) Taxa se calculează ca produs al suprafeţei folosite, În mp, pentru activitatea desfăşurată,
şi valoarea, la prezenta hotărâre, aferentă ultimei zonări teritoriale a municipiului Bucureşti,
aprobată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3) Plata se face în baza acordului/autorizaţiei emise de organele de specialitate, pentru
perioada solicitatălautorizată, În termen de două zile lucrătoare de la obţinerea/prelungirea
autorizaţiei.
2.2. Taxa pentru utilizarea locurilor
produselor alimentare si nealimentare

publice pentru

activităţi de comercializare

a

(1) Taxa se percepe pentru activităţile de comercializare a produselor alimentare, inclusiv a
produselor de panificaţie şi patiserie şi nealimentare, inclusiv comercializarea de flori.

2.3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi terase
de vară
(1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activităţi:
- alimentaţie publică;
- terase de vară (pentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fără băuturi alcoolice;
- comercializare produse panificaţie şi patiserie;
- alte activităţi asemenea.
(2) Intervalului menţionat la alin. 1 este estimati v, putându-se efectua solicitări şi În afara
acestuia, urmând ca acestea să fie analizate şi a se emite acordul, după caz.
2.4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru

prestări servicii

(1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activităţi:
- vulcanizare, spălătorie auto;
. .
..
- micI mesenaşI;

- cabine telefonice;
- service auto;
- alte activităţi asemenea.
2.5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc şi schimb valutar
(1) Taxa se percepe pentru:
- loto, pariuri sportive şi alte asemenea;
- case de schimb valutar, bancomate şi alte asemenea.
51

2.6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la construcţii
inclusiv ocuparea locurilor publice pentru mobilier aferent teraselor (pentru perioada 01.10 - 30.04).
2.7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi
exclusivă de presă şi carte
Dispoziţii referitoare la taxele prevăzute la punctele 2.2. - 2.7.

de comercializare

(1) Taxele prevăzute la punctele 2.2. - 2.7. se calculează ca produs al suprafeţei folosite
pentru activitatea desfăşurată, În mp, şi valoarea prevăzută În Anexa nr. 1.B la prezenta hotărâre,
aferentă ultimei zonări teritoriale a municipiului Bucureşti, aprobată prin hotărâre a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.
(2) Emiterea acordului/avizului/autorizaţiei
de ocupare a domeniului public se face de către
organele de specialitate.
(3) Plata se face În două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
(4) Pentru taxa de la pct. 2.3, În cazul În care perioada pentru s-a eliberat
acordului/avizului/autorizaţiei
de ocup are a domeniului public este după data de 31 martie, prima
rată de plată este ultima zi a primei luni din intervalul aprobat, iar a doua rată pe 30 septembrie,
inclusiv.
2.8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare

şantier

(1) Prin organizare de şantier se Înţelege amplasamentul investiţiei şi toate amenajările,
construcţiile provizorii şi amplasamentul utilajelor şi depozitelor de materiale necesare realizării
acesteia. Astfel, zona organizării de şantier va fi calculată cuprinzând toate suprafeţe ocupate.
Pentru organizarea de şantier, aşa cum a fost definită mai sus, se percepe taxa prevăzută În Anexa
l.B pct. 8.
(2) De asemenea, se percepe această taxă şi pentru utilizarea temporară a locurilor publice
cu utilaje şi construcţii utilizate pentru desfăşurarea activităţii aflate În afara organizării de şantier
pe perioada În care acestea ocupă locurile publice.
(3) Plata se face În baza acordului/autorizaţiei emise de organele de specialitate, pentru
perioada solicitatălautorizată,
În termen de două zile lucrătoare de la obţinerea/prelungirea
autorizaţiei, În cazul autorizaţiilor eliberate pentru mai puţin de 90 de zile.
(4) Taxa se achită la Administraţia Străzilor pentru autorizaţiile emise de către
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau la Direcţiile de
Gospodărie Locală ale primăriilor de sector pentru autorizaţii le emise de către compartimentul de
specialitate din cadrul Primăriilor sectoare lor municipiului Bucureşti.
(5) În situaţia ocupării domeniului public pe o perioadă mai mare de 90 de zile taxa se
calculează semestrial şi se plăteşte În două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
2.9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje
(1) Taxa se calculează În lei/zi/mp şi se plăteşte În două rate egale, până la 31 martie şi 30
septembrie, inclusiv.
(2) Această taxă se calculează pentru un modul cu o suprafaţă standard de 20 de mp,
corespunzătoare unui garaj/autoturism (inclusiv spaţiul de deschidere a uşilor).
(3) Schimbarea destinaţiei fără acordul prealabil al organelor specializate se sancţionează
prin aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
2.10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

(2) În situaţia ocupării domeniului public pe o perioadă mai mare de 90 de zile taxa se
calculează semestrial şi se plăteşte În două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
1. Suprafaţa pentru care se datorează taxa de ocupare a terenurilor cu panouri publici tare,
afişaje sau structuri de afişaj, se calculează astfel:
a) prin adăugarea a câte unui metru la proiecţia, În plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare
ale fiecărei laturi a panoului publicitar - În cazul În care structura de susţinere nu depăşeşte limitele
exterioare ale panoului - exemplul a) din Anexa nr. 2.2.3 la prezente le norme (prezentată cu titlu
informativ);
b) prin adăugarea a câte unui metru la proiecţia, În plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare
ale structurii de susţinere a panoului - În cazul În care structura de susţinere depăşeşte limitele
exterioare ale panoului - exemplul b) din Anexa nr. 2.2.3 la prezentele norme (prezentată cu titlu
informativ).
II. În cazul panourilor/afişajelor mobile (inclusiv baloane publici tare) calculul taxei se face
pe baza proiecţiei În plan vertical la sol.
2.11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară

de acces

(l) Taxa se percepe pentru căile de acces suplimentare construite pe domeniul public, altele
decât căile obişnuite de acces În imobile/clădiri.
(2) Taxasecal<:ul<;:ază În lei/mp/zi şi se plăteşte În două rate egale, până la 31 martie şi 30
septembrie, inclusiv.
(3) Declaraţia se depune de către contribuabil, la data obţinerii autorizaţiei/acordului emis de
compartimentele de specialitate.

2.12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru parcări de reşedinţă
(1) Taxa se calculează În lei/zi/vehicul şi se plăteşte În două rate egale, până la 31 martie şi
30 septembrie, inclusiv.

Dispoziţii genera le
(1) În cazul În care taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice calculată este mai
mică decât pragul de 15 lei, pentru perioada aprobată corespunzător fiecărei autorizaţii/aprobări
emise, se va percepe suma de 15 lei.
(2) În situaţia În care ocuparea domeniului public, se prelungeşte peste perioada autorizată
sau suprafaţa ocupată este mai mare decât cea aprobată, pentru taxele prevăzute În prezenta anexă,
se vor aplica sancţiuni impuse de lege şi se va refuza eliberarea altei autorizaţii de acelaşi tip, pe
timp de doi ani, pe raza municipiului Bucureşti.
(3) În acest sens, organele de specialitate ale primăriilor de sector vor transmite pentru
publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, lista persoanelor fizice sau juridice cărora li
se va refuza eliberarea autorizaţiei pe anul respectiv.
(4) Controlul şi aplicarea sancţiunilor se va efectua de către compartimentele de specialitate
Împuternici te În acest sens.
(5) Plătitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligaţia depunerii declaraţiilor
pentru fiecare taxă prevăzută În prezenta anexă.
(6) Declaraţiile prevăzute În Anexele nr. 2.2.1 si 2.2.2 la prezentele norme se depun de către
fiecare contribuabil, persoană fizică sau juridică, anual, până la 31 ianuarie al fiecărui an.
(7) De asemenea, declaraţiile de impunere menţionate la alin. (6) se depun În te~
30
de zile de la Începerea /modificarea/Încetarea activităţii.
1-<'l\\lb.Bi.'c;" ..\
(8) Constituie contravenţii următoarele fapte:
/~" Q'
~~ \
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute În prezentei Î1~CT'A
\
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b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute în prezentele norme.
(9) Contravenţiile prevăzute la:
- alin. (8) lit. a) se sancţionează cu amenda de Ia 60 Iei Ia 240 Iei
- alin. (8) lit. b) se sancţionează cu amenda de Ia 240 Iei Ia 600 Iei.

e. Referitor

la aplicarea taxelor prevăzute În Anexa nr.

l.e.

Categoriile cimitirelor municipiului Bucureşti sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003
privind aprobarea "Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor şi crematoriilor
umane".
(1) Cimitirele municipalităţii se împart în patru categorii:
Categoria a-I-a:
- Cimitirul BelIu.

".

Categoria a-II-a:
- Cimitirul Ghencea;
- Cimitirul Sf. Vineri;
- Cimitirul Reânvierea;
- Cimitirul Tudor Valdimirescu;
- Cimitirul Izvorul Nou;
Cimittrtlllan.cu Nou;··
- Cimitirul Progresu.
Categoria a-III-a:
- Cimitirul Bucureştii Noi;
- Cimitirul Damaroaia;
- Cimitirul Metalurgiei.

Categoria a-IV -a:
- Cimitirul Domneşti(Ghencea
- Cimitirul Berceni II;
- Cimitirul Pantelimon II;
- Cimitirul Străuleşti II;
- Cimitirul Vest.

II);

3.1. Taxa pentru concesionarea locurilor de Înhumare (până la 7 ani)
(1) Locurile de înhumare pe 7 ani se vor atribui de' către Aâministniţia Cimitirelor-şi'-Crematoriilor Umane numai la decesul unei persoane.
(2) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de
folosinţă.
(3) Atribuirea unui loc de înhumare pe 7 ani unui concesionar care, deşi deţine un loc pe 25
de ani sau pe veci, nu poate înhuma în acel loc, se va face cu condiţia ca, Ia expirarea termenului de
7 ani, să-şi dezhumeze decedatul din locul nou concesionat şi să-I înhumeze la locul pe care-l
deţine.
_
(4) In limita disponibilităţi lor, Ia propunerea unor instituţii publice, directorul instituţiei
poate aproba concesionarea sau înhumarea pe 7 ani pentru personalităţi marcante ale României.
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3.2. Taxe pentru concesionarea

unui loc de Înhumare

pe termen nelimitat.

(1) Locurile de Îrunormântare pot fi concesionate pe termen nelimitat (locuri de veci). Se va
asigura constituirea şi menţinerea unei rezerve de 12.000 locuri de Înhumare pentru calamităţi şi
cazuri de forţă majoră.
(2) Actul de concesionare Încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de
folosinţă.
(3) Unei persoane i se va putea concesiona pe termen nelimitat, numai un singur loc de
Îrunormântare, cu recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte.
(4) Locurile concesionate pe termen nelimitat se pot transmite numai prin moştenire sau prin
donaţie. În aceste locuri vor putea fi Îrunormântaţi titularii concesiunii, soţii sau soţiile acestora,
precum şi ascendenţii şi descendenţii lor. Pot fi Îrunormântate orice alte persoane, cu
consimţărnântul titularului, cu rezervare a unui loc pentru titular. La punerea În posesie a locului
donatorul va achita taxele de concesiune aferente terenului, conform Anexei nr. 3 a prezentei
hotărâri.
(5) Concesionarea către un titular de concesiune, al unui alt loc de Înhumare pe termen
nelimitat este nulă de drept şi atrage Încetarea dreptului de folosinţă asupra acestui loc.
(6) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluţionează de compartimentul de
resort al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane.
3.3. Taxa pentru concesionarea

unei nişe pe termen nelimitat la Crematoriul

Uman

(1) Actul de concesionare Încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de
folosinţă.
(2) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluţionează de compartimentul de
resort al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane.
3.4. Taxele pentru transformarea
concesiunii unui loc de 25 de ani În concesiune
termen nelimitat sunt diferenţiate pe categorii de cimitire.

pe

(1) Valorile acestora reprezintă 25% din valorile taxelor pentru concesionarea unui loc de
Înhumare pe termen nelimitat.
(2) Locurile de Îrunormântare concesionate pentru 25 de ani se pot transforma la cerere, În
locuri de veci, cu plata taxelor corespunzătoare menţionate În Anexa nr. 1.C.
(3) Transformările locurilor de Înhumare pentru 25 ani vor face de către Administraţia
Cimitirelor şi Crematoriilor Umane.
(4) În locurile concesionate pentru 25 de ani şi netransformate În locuri de veci,
Îrunormântările care nu asigură minim 7 ani până la expirarea termenului de concesionare (25 ani)
se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru Înhumare pe 7 ani.
3.5. Taxele pentru transformarea
locului de Înhumare
nelimitat sunt diferenţiate pe categorii de cimitire.

de 7 ani În concesiune pe termen

(1) Valorile acestora reprezintă 90% din valorile taxelor pentru concesionarea unui loc de
Înhumare pe termen nelimitat.
(2) Locurile de Îrunormântare concesionate pentru 7 ani se pot transforma la cerere, În locuri
de veci, cu plata taxelor corespunzătoare prevăzute În Anexa nr.l.C.
(3) Transformările locurilor de Înhumare pe 7 ani vor face de către Administraţia Cimitirelor
şi Crematoriilor Umane.
Reguli generale :
(1) Dobândirea
conceSlOnare.

locurilor

de vecI pnn

succesiune
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este scutită

de

(2) Ceilalţi dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări.
(3) Concesionarea şi dreptul de folosinţă Încetează:
a) la expirarea termenului de concesionare (7 sau 25 de ani);
b) când locul concesionat este lăsat În părăsire. Se consideră părăsire, menţinerea În stare de
neÎngrijire a construcţiilor funerare, Împrejmuirilor şi mormintelor unde nu există nici un semn
funerar (cruce, gard, candela, etc.) şi dacă timp de 6 luni de la anunţul din presă, concesionarul nu
se prezintă la Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane pentru clarificarea situaţiei juridice
a conceSlUnu;
c) prin renunţarea concesionarului, În scris, În favoarea Administraţia Cimitirelor şi
Crematoriilor Umane, rară a avea pretenţia la despăgubiri;
d) În cazul neachitării tarifului de Întreţinere În timp de 3 ani consecutivi şi dacă, timp de 30
de zile de la somaţia scrisă sau anunţul din presă, concesionarul nu se prezintă la Administraţia
Cimitirelor şi Crematoriilor Umane pentru achitarea tarifelor de Întreţinere prevăzute În
H.C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea
cimitirelor şi crematoriilor umane.
e) atunci când concesiunea este nulă de drept;
f) locurile de veci care nu au fost preschimbate conform Deciziei nr. 1336/15.03.1950 şi care
au intrat În patrimoniul Administratia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane rară nicio altă formalitate.
(4) În cazul În care, se pierde dreptul de folosinţă al concesiunii, locul de Înmormântare va fi
refolosit.
(5) Construcţiile executate de către concesionar sunt proprietatea acestuia, urmând ca la
Încetarea dreptului de folosinţă, acesta să elibereze terenul.
(6) În lipsa titularului sau a eventualilor moştenitori legali sau testamentari, concesiunea va
trece În proprietatea Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, cf. art. 680 Cod civil.
(7) Părţile indivize de concesiune care nu răspund anunţului În presă În condiţiile stabilite,
respectiv 6 luni În cazul părăsirii şi 30 de zile În cazul neachitării tarifului de Întreţinere, expiră şi
pot fi reconcesionate părţilor indivize interesate care solicită acest lucru, cu plata taxelor unei noi
concesionări.
Scutiri :
- Veteranii de război vor beneficia de locuri de Înhumare pe 7 ani gratuite, conform Legii nr.
44/1994 ;
- Beneficiarii prevăzuţi de legile speciale şi anume Legea nr. 42/1990, Legea nr. 118/1990,
Legea nr. 189/2000, etc. vor beneficia de scutiri În condiţiile legii;
- Sunt scuti te conform prezentului punct monumentele funerare din patrimoniul naţional şi
monumentele declarate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de interes istoric şi
artistic.
Taxele se plătesc
Crematoriilor Umane.

anual

la caslena

fiecărui

cimitir

al Administraţiei

Cimitirelor

ŞI

Dispoziţii finale
(1) Prezentele norme se completează cu celelalte prevederi lega1e În vigoare şi ulterioare.
(2) Anexele nr. 2.1.1 - 2.1.3 şi Anexele nr. 2.2.1 - 2.2.3 fac parte integrantă din prezentele
norme.
(3) Acordarea facilităţi lor pentru impozitele şi taxele locale prevăzute În O.G. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, precum şi
modalitatea de acordare a acestora se stabilesc de consiliul local.
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Anexa nr.2.l.I
/

20 I O

...................................................................... *) cu domiciliu I / sed iu I În localita tea
stra da..................................
n r.....
bloc.......
sc................
secto r/j ud eţ
tel/fax
Număr de Înregistrare
la Registrul Comerţului
Fiscal
Ba nca ..
.. S ucursa la
I BAN...
.. . .. .
..
reprezen ta tă
prin
funcţia
cod numeric personal
C.I. seria
*) denumirea persoanei fizice sau juridice
**) numele si prenumele persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică

.
.
Cod
con t

la Normele

privind utilizarea

DA TE nE IDENTIFICARE

Declar pc propria

metodologice

ale H.C.G.M.B.

nr. __

DECLARA ŢIE DE IMPUNERE
temporară a locurilor publice pentru filmare profesionistă
pe raza municipiului Bucureşti

A PLĂ TITORULUI

răspundere

că În data de

* *)

Nr

.

desfăşor activitatea

de filmare:

Nr.
Crt.

Locaţia

Perioada
(nr. zile)

Suprafaţa
ocupată

Permis
Filmare

Valoare taxă
(Ieilzillocaţie)

Valoare
taxă (Iei)

O

I

2

3

4

5

6

Alte informaţii:
•
•
•
•

Titlul filmului
Numele şi prenumele directorului
Compania producătoare
Tipul producţiei (film artistic de lung metraj, scurtmetraj, film TV,etc)

"
"

• Tipul de asigurare pe timpul filmărilor
"
• Descrierea sumară a scenelor care urmează să fie filmate

.
.

• Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată de până la 3,5 t, inclusiv
• Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată cuprinsă Între 3.5 t - 7.5 t, inclusiv
• Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată mai mare de 7.51...

.
.
.

Mă oblig că la terminarea filmărilor să aduc/predau domeniul public În starea iniţială.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals În declaraţie, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 474
Cod Penal, că datele din această declaraţie sunt reale şi complete.

Data

.
.
.
.

.

Anexa

nr. 2.1.2

la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. __

privind utilizarea

temporară

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
a locurilor publice pentru fotografiere profesionistă,
festivaluri, manifestări promoţionale, etc.

DATE DE IDENTIFICARE

pe propria

2010

spectacole În aer liber,

A PLĂTlTORULUI

...................................................................... *) cu dom iciliu I / sed iu I in localita tea
st ra d a
nr
bloc
sc
secto r/j ud et.
tel/fax...........................................
N urnă r de În registra re la Registru I Comerţu lui
Cod Fisca 1.................
..
Banca
[BAN...
. ..
.
reprezen ta tă prin
funcţia
cod numeric personal.
CI. seria
*) denumirea persoanei fizice sau juridice
**) numele şi prenumele persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică

Declar

/

răspundere

că În data

de

.
.

nr

desraşor

Nr.
Crt.

Locaţia

Perioada
(nr. zile)

Suprafaţa
ocupată

O

1

2

3

.
con t
**)
.

Valoare taxă
(Iei/zi sau
lei/mp/zi)
4

activitatea

de

Valoare taxă
(Iei)
5

Mă oblig ca la terminarea activităţii să aduc/predau domeniul public În starea iniţială.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals În declaraţie, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 474
Cod Penal, că datele din această declaraţie sunt reale şi complete.

Data

.

Ane~a "r. 2.1.3.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.__

DECLARAŢIE

/__ 20 IO

DE IMPUNERE

privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii În municipiul Bucureşti

•

*)
localitatea
... .sc
sector/j udeţ

cu

strada
tel/fax

•

Număr de Înregistrare

•

Cod fiscal

•

Banca

la Registrul

•

Reprezentată
prin
funcţia
cod numeric personal/seria
identi tate
./
./.
.
*) denumirea persoanei fizice sau juridice
**) numele şi prenumele persoanei autorizate să reprezinte

DATA

.

.

răspundere

_____________
durata de

Sub sancţiunile
cunoscând
prevederile
complete.

bloc

În
.

.

Comerţului
cont.

Declar pe propria

domiciliuVsediul
nr

că În data de
Ia ora
(minute)

.

* *)
/ număr

carte

/ buletin

de

persoana juridică.

În (locaţia)
desfăşor jocuri de artificii cu

aplicate faptei de fals În declaraţie, declar pe propria răspundere,
art. 474 Cod Penal, ca datele din această declaraţie sunt reale şi

.

SEMNĂTURA,

la Normele

metodologice

Anexa nr. 2.2.1.
H.C.G.M.B. nr. __

ale

/_2010

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
pentru persoane fIZice

DATE DE IDENTIFICARE

A PLĂ TITORULUI

NU M E
PRENUME
ACTUL DE IDENTITATE
SERIA
COD UL NU M ERI C PE RSO NAL...........
.
LOCA LIT A TEA
STRADA
B L.
SC
ET
AP
SECTO R
CO D UL POŞT AL.
TELEFON/FAX

NI.
CrI.

O

Locul amplasării

Perioada
(nr. luni)

Suprafaţa de
teren ocupată
(mp)

2

3

1

.
.
.
.
.
.

NR
NR

Destinaţie
utilizare loc
public'

Valoare
taxă
(Iei/mp/zi sau
leilzi/vehicul)

Total
taxă
(Iei/an)

4

4

5

• • se va menţiona una din cele 15 destinaţii

prezentate mai jos

DESTINA ŢIILE DE UTILIZARE

ALE LOCURILOR PUBLIC

1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu caracter sezonier (ocazional)

O

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare(inclusiv flori)

O

3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentatie publică şi terase de vară

O

4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii

O
O

5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc şi schimb valutar

12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

O
O
O
O
O
O
O

13. Taxa pentru terenuri apartinand domeniului public folos~e pentru culturi agricole

O

14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru căi suplimentare de acces

O

6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la construcţii
7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte
8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de şantier
9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă
10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje
11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole in aer liber, festivaluri, manifestări promoţionale

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals În declaraţie, declar pe propria raăpundere, cunoscând prevederile
Cod Penal, că datele din această declaraţie sunt reale şi complete.

Data completării ..........•................••.......

.1 20_

(semnătura autografă)

ari. 474

Anexa nr. 2.2.2.
la Normele

metodologice

ale H.C.G.M.B.

nr. __

/_2010

DECLARATIE DE IMPUNE RE
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
pentru persoane juridice

DATE

DE IDENTIFICARE

A PLĂ TITORULUI

DENUMIREA
CO D U L UN IC DE IN REG IST RA RE
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE
LA REGISTRUL COMERŢULUI
LOCA L IT A TEA
STRA DA
se.
ET
AP
S ECT O R.
TE L E FON/FAX
BAN CA

Nr.
CrI.

Locul amplasării

O

1

* - se va menţiona

NR.
COD U L POŞTA L
CO NTU L

Perioada
(nr. luni)

Suprafaţa de
teren ocupată
(mp)

2

3

BL

Valoare
taxă
(Iei/mp/zi sau
lei/zi vehicul)
4

Destinaţie
utilizare loc
public'
4

.
.
.
.
.
.

Total taxă
(Iei/an)
5

una din cele 15 destinaţii prezentate mai jos

DESTINA ŢIILE DE UTILIZARE

ALE DOMENIULUI PUBLIC

7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte

O
O
O
O
O
O
O

8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare

O

1. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea

unor activităţi de comercializare

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare
3. Taxa pentru utilizarea
4. Taxa pentru

locurilor publice cu unităţi de alimentaţie

utilizarea locurilor publice pentru prestări

a produselor

cu caracter

sezonier (ocazional)

alimentare şi nealimentare(inciusiv

flori)

publică şi terase de vară

servicii

5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc şi schimb valutar
6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la construcţii

de şantier

O
O
O
O
O
O

9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă
10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje
11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole

in aer liber, festivaluri,

manifestări

promoţionale

12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare
13. Taxa pentru terenuri aparţinănd

domeniului

public folosite

pentru culturi agricole

14. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru căi suplimentare

de acces

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţie,
Penal, că datele din această declaraţie sunt reale şi complete.

Data completării

DIRECTOR,

(numele, prenumele si semnătura)
(ştampila societăţii)

declar pe propria răspundere,

cunoscând prevederile ari. 474 Cod

./20_

SEFUL

COMPARTIMENTULUI

CONTABIL

(numele, prenumele şi semnătura)

Anexa nr. 2.2.3.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.__

/_2010

Exemplul a)
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Legendă:

- pilon de susţinere

- panou publicitar (vedere din plan vertical)
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RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
ŞI

completări le ulterioare: "Consiliile

locale, Consiliul General al Municipiului

Bucureşti şi consiliile

judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor [... ]".
Prin Hotărârea

Guvernului

nr. 956/2009

s-au stabilit

nivelurile

pentru valorile

impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzi le aplicabile Începând cu anul
fisca 1 20 IO.
Ţinând seama de prevederile legale de mai sus, au fost solicitate Primăriilor de sector propunerile
referitoare la nivelurile impozitelor şi taxelor locale, În municipiul Bucureşti, prevăzute În Codul fiscal
pentru care Consiliul

General

al Municipiului

Bucureşti

are competenţă

În aprobarea

acestora,

iar

propunerile primite au vizat menţinerea nivelurilor impozitelor şi taxelor pentru anul 20 Il la nivelul celor
stabilite pentru anul 2010.
În ceea ce priveşte bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitul pe
teren, precum şi pentru impozitul asupra mij loacelor de transport,

acordată pentru persoanele

considerăm oportună menţinerea acesteia la acelaşi nivel aprobat pentru anul 20 l O, respectiv 10% .

. -.
.......•..

DIRECT9R,

~~K

fizice,

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate
cu prevederile art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completări le ulterioare: "Consiliile loca le, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi
consiliile judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor [... ]".
Prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 s-au stabilit nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzi le aplicabile Începând cu anul
fisca12010.
Faţă de prevederile lega le susmenţionate, propun menţinerea nivelurilor impozitelor şi taxelor
Iocale pentru anul 20 II la nivelul celor stabilite În anul 20 I O.
Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitul pe teren, precum şi
pentru impozitul asupra mijloacelor de transport, acordată pentru persoanele fizice, propun a fi menţinută
la niveiul anului 2010, respectiv 10%.
Ţinând seama de cele de mai sus şi de raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice Direcţia Venituri supun dezbaterii şi aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti alăturatul
proiect de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale În municipiul Bucureşti,
pentru anul 20 II.

Splaiul rooependenţel nr. 291-293,
Tel.: 0211305 5506;
httpJIwww.pmb.ro

Tel. centrală:

cod poştal 06()().12, sector 6, Buolreşti. România
0211305 55 00/55 in!. 1101; Fax: 0211312 00 30

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Secretar General
. . .. ... .

Directia Asistentă Tehnică şi Juridică
.

-

..

.'...

-

..

----'-

--

Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică a CGMB
Serviciul Transparenţă decizională

ANUNT,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională În
administraţia publică se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:
~~~.- . ~.~.
.

w'~ •• : ~'.,

municipiul Bucureşti, pentru anul 2011".
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul P.ivi.B. - www.pmb.ro;
- la sediul PMB, str. Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6 - Centrul de
Informare (panou afişaj).
Proiectul de act normativ se poate obţine, În copie, pe bază de cerere depusă la
Centrul de Informare.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 până la data de
22.11.2010 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poştă pe adresa P.M.B. - str. Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6
- Directia Asistenţă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
Materialele transmise vor purta menţiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

P.M.B.
Bucur~
Data.

.

0_/
. ;«:J{ O

Splaiul Independenlei nr. 291-293. cod ~t
Tel:
httpllwww.pmb.ro

2,

sector

6, BUClKeşti, România

