
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
 

H O T A R A R E 
privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiului Bucuresti,  

pentru anul 2007 
 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si 
raportul Directiei Venituri;  

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de 
Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

In conformitate cu prevederile art.287, art.288 si art.292 alin 1 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.38 alin.(2) lit. « b », alin.(4) lit. « c«, art.46 alin.(2) si art.99 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006 ; 

 
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1 Pentru anul 2007 nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxelor pentru utilizarea 
temporara a locurilor publice si a altor taxe in municipiul Bucuresti, prevazute de Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si de alte acte normative 
specifice, sunt cele prevazute in anexa 1. 

Art.2 Bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2007, a impozitului  
pe cladiri, terenuri si mijloacele de transport datorate de persoanele fizice pentru intregul an, este de 
7%. 

Art.3 Pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor prevazute in prezenta hotarare se 
percep majorari/dobanzi si penalitati conform prevederilor legale referitoare la creantele bugetare. 

Art.4 Se aproba Normele Metodologice de aplicare a prevederilor prezentei hotarari, 
prevazute in anexa 2. 

Art.5 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.6 Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 si institutiilor subordonate 

C.G.M.B si se aduce la cunostinta publica si la indeplinire conform legii. 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti din data de 07.12.2006. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Maria Roxana Cosma 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

Dumitru Stanescu 
 

Bucuresti, 07.12.2006  

Nr. 300 


