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referitor la varianta imbunatatita a proiectului de hotarare privind stabilirea
nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul

2019

Avand in vedere adresa cu nr. 3117/26.02.2018 a Direcjiei Venituri, inregistrata la
Direcjia Asistenta Tehnica si Juridica cu nr. 1145/26.02.2018, prin care se transmit
modificarile la proiectui de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor
locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2019 si in conformitate cu prevederile
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se
aduc la cunostinja publica, modificarile survenite.

Proiectui de act normativ, mai sus amintit, cu documenta|ia de baza, poate fi
consultat:

- pe site-ul P.M.B. - www.prnb.ro;
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Proiectui de act normativ se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la
Central de Informare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana Brod

§ef serviciu,
Nicoleta Sunica

Bd. Regma Elisabeta nr. 47 cod postal 050013, sector 5 Bucuresti. Romania
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Tinand seama de dispozitiile art. 491 alin. 1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia impozitelor §i taxele locale se indexeaza Jinand cont de
rata inflatiei comunicata pe site-urile otlciale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii
Regionale §i Administrate: Publice si avand in vedere ca. pentru anul 2017, rata inflatiei conform adresei
Institutului National de Statistica publicata pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice este de 1,3%, va transmitem, alaturat, versiunea modificata a anexelor proiectului de hotarare privind
stabilirea nivelurilor impozitelor §i taxelor locale, inccpand cu anul 2019, conform celor prezentate mai sus, cu
rugamintea de a afisate la secfiunea "Dezbatere publica".

Anexam, In copie, adresa Institutului National de Statistica nr. 10078/23.01.2018.

Cu stima,

DIRECTOR
§tefan Cristinel

DIRECTOR^XECUTIV, §ef seniciu,
Victor Coman

PrimSria Muniapiului Bucure t̂i - Direc îa Venituri este InscrisS fn registrul de evident^ a preluoahlor de date cu caracter personal la nr.3025/2006

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po§tal 050013, sedof 5, Bucure5ti. Romania

Tel: 021.305.55.00 int 5095
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DoamneiSIRMACARAMAN

Secretai de Stat
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice

si Fondurilor Europene

Subject: rata inflatiei 2017

Stimata Doamna Secretar de Stat,

Ca urmarc a ccrinjci dumneavoastra nr.DPFBL 20.053 din data de 16.01.2018, v3
comunicam urmatoarele:

• Datele statistice referitoare la indicele preturilor de consum (IPC)/Rata inflajiei pentru
anul 2017 sunt disponibile in comuilcatu! de presil al prepirilor de consum din data de
12 ianuarie 2018, comunicat pe ca
Statistic2 (ww-w. insse.ro) accesand:

Institutului National de Statistics

e fl puteti gasi pe site-ul Institutului National de

De asemenea, indicele preturilor de consum (LPC) poate fi obpnut de pe she-ul oficial al
www.insse.ro, baza de date online a IPC:

http://statistici.insse.ro/'shop/?Dagesipcal&lang=ro §i sec^iunea Produse/Date/TPC serii
de date: http://\vw\y,inssc.rp/cms/rQ/content/ipc-serii-de-date:
in baza de date IPC sunt disponibile formulele de calcul penlru actualizarea unor valori
utilizand IPC sau Rata infla|iei (Rata infiatieHPC-100). Avand m vedere modalitatea
diferita de diseminare a celor doi indicator! (IPC cu 2 zccimale §i Rata inflatiei cu 1
zecimala), recomandarea noastrS este ca (pentru evitarea diferen£elor ce se pot ivi tn
urma utilizarii uneia sau aiteia dintre cele douS formule, pentru indexarea sau actualizarea
unei valori), datele referitoare la IPC s£ fie rotunjite la 1 zecimala.
Pentru anul 2017 IPC=I01,34% iar Rata inflatiei=l,3%.

Cu deosebita consideratie,

Pre§edinte

TudorelANDRI "



Anexa nr. 1
laH.C.G.M.B. nr. / 2018

Nivelurile impozitelor si taxelor locale

Nr.
Crt.

Dcnumire Nivelurile pre
incepand cu aniul 2019

1 . Impo/itul pe cludiri $i taxa pe cladiri

1.1

Tipul cladirii

Valoare impozabila
- Iei/m2 -

Cu instalatii dc a pa.
canalizarc, electrice si

incalzire (conditii
cumulative)

Kara instalatii de
apa, canali/arc,

electrice si
meal/ire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereji exterior! din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezul
tratament termic §i/sau chii nic

ate in urnia unui
1.013 dos

B. Cladire cu peretii exteiiori din lemn, din
piatra naturala, din cara nida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic

304 03

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic

203 177

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din
lemn, din piatra naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic

127

E. In cazul contribuabiliilui care dejine la
aceeasi adresa mcaperi amplasate la subsol,
demisol si/sau la mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii



1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

F. In cazul contribuabilului care define la
aceeasi adresS incaperi amplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte
scopuri decat eel de locuinfa, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
Cota de impozit pe cladiri pentru
- cladirile rezidentiale si cladirile-anexa
aflate in proprictatea persoanelor fizice
- cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea
persoanelor fizice
Cota de impozit/taxa pe cladiri pentru
- cladirile rezidentiale aflate in proprietatea
sau detinute de persoanele juridice
- cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea
sau detinute de persoanele juridice

50% din suma care s-ar 50% din suma care
aplica cladirii s-ar aplica cladirii

0,1%

0,2%

0,2%

1.5%
Impo/itul pe teren §i taxa pt tcren

Teren amplasat in intravilan. inregistrat in
registnil agricol la categor a de folosinta
terenuri cu constructii
Zona in cadrul localitatii

A
B
C
D
Teren amplasat in intravilan, inregistrat in
registrul agricol la alta categoric de folosinta
decat cea de terenuri cu constructii
Categoria de folosinta
1
2
i

4
5
6

7
8
9

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure >au alt teren cu vegetatie
forest ier£
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

Teren amplasat in extravilan
Categoria de folosinta
1
2
3
4

5

5.1

6

6.1

^ Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta
la 5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea
prevazuta la 6. 1
Livada pana la intrarea pe rod

- lei/ha-

10.488
8.709
6.583
4.505

- lei/ha -
Zona

A B C D
28 21 19 15
21 19 15 13
21 19 15 13
47 35 28 19
54 47 35 28

28 21 19 15

15 13 8 0
0 0 0 0
0 0 0 0

-lei/ha-
27
47
24
24

53
0

53

o Z
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3,
3,1

1

2

3

4

5

6

7
8

9

1

2

3
3.2
3.3

1
2

3
4

7

7.1

8

8.1
9
10

Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera, cu exceptia celui prevazut
la 7.1
Padure in varsta de pana la 20 de ani
si padure cu rol de protectie !
Teren cu apa, altul decat eel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

12

0

4

30
0
0

Impozitul pe mijloacele de transport
Mijloace de transport cu tractiune
mecanica

lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm sau fractiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si
autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana
la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri si cvadricicluiji cu
cap.'icitatca cilindrica de peste 1.600 cm"1

Autoturisme cu capacitatea cilindrica nitre
1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica mtre

•5 T

2.001cm si 2. 600 cm inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica mtre
2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de
peste 3. 001 cm3

Autobuze, autocare, microbuze
Alte \s

inclu;
Tract :
II. V;
VehK
Vehi;
<4.8C

ehicule cu tractiune mecanica cu masa
maxima autorizata de pana la 12 tone,
iv
>are inmatriculate

8

9

18

73

146

294

24

30

18
hicule inregistrate
ule cu capacitate cilindrica
ule inregistrate cu capacitate cilindrica
Ocm3

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
> 4.800 cm3

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
Mijloace de transport hibride
Remorci, semiremorci sau rulote care nu face
parte dintr-o combinatie de autovehicule
prevazuta la art. 470 alin. (6) din Legea nr.
227/2015
Masa totala maxima autorizata

Panal la 1 tona, inclusiv

Peste

Peste

Peste

1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

5 tone

lei/200 cm3

3

5

101 lei/an
95% reducere

-lei-

9

34

53

65
' - V



3.4

1

2

3'
4

5

6

< •

4.

4.1

4.2

4.3

Mijloacelor de transport pe apa

Luntre, barci fara motor, folosite pentru
pescuit si uz personal
Barci fara motor, folosite in alte scopuri

Barci cu motor

Nave de sport si agrement

2,5 m - 12 m, inclusiv

peste 1 2 m

Scutere de apa
Remorchere $i impingatoare:

a) pana la 500 CP, inclusiv

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv

d) peste 4000 CP
Vapoare - pentru fiecare 1 000 tdw sau
fractiune din acesta

Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de
tone, inclusiv
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500
de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000
de tone

- lei/an -

21

57

213

lei/an

488

977
213

X

566
921

1.416

2.266

184

X

184

284

496

Taxe pentru cliberarea certificatclor dc urbanism, a autorizatiilor de construire si a
altor avize §i autorizatii
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism
Suprafata pentru care se obtine certificatul de
urbanism
- pana la 150 m2, inclusiv
- intrc 151m si 250 m . inclusiv
- intre 251 m2 si 500 m2, inclusiv
- intre 501 m2 si 750 m2, inclusiv
- intre 751 m2 si 1000 m\v
- peste 1000m2

Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism §i
amenajarea teritoriului, de catre primari sau
de structurile de specialitate
Taxa pentru eliberarea autorizajiei de foraje
sau excavari necesara lucrarilor de cercetare
si prospectare a terenuriior in etapa efectuarii
studiilor geotehnice si a studiilor privind
ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol
si alte excavari

- l e i -

5
6
8
10
12

14 +0,01 lei/m2 pt. fiecare m2 care depaseste
1000m2

13 lei

7 lei pentru fiecare m



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.

5.1

5.2

6.

6.1

Taxa pentru autorizarea amplasarii de
chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de
expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme
si reclame situate pe caile 51 in spatiile
public^
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
privind lucrarile de racorduri si bransamente
la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termice, energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu
Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclature stradala si adresa
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare
de functionare
Taxele pentru eliberarea atestatului de
produbator, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din
sector jl agricol
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a
autori^atiei privind desfasurarea activitatii
inregistrate in grupele CAEN 561
Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de
scrvire a bauturilor si 932 - Altc activitati
recreative si distractive, potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN,
actualizata prin Ordinul presedintelui
Jnstitutului National de Statistica nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN
- pentru o suprafata de pana la 500 m2,
inclusiv;
- pcntru o suprafata mai mare de 500 m' .

7 lei pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de
constructie

1 1 lei pentru fiecare racord

8 lei

17 lei

70 lei

3.039 lei
4.052 lei

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama §i publicitate

Taxa pentru servicii de reclama §i publicitate

Taxa pentru afisaj in scop de reclajna si
publicitate:
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economics
b) m cazul oricarui altui panou, afi§aj sau
oricarei structuri de afisaj pentru reclama si
publicitate

Impozitul pe spectacole

pentru spectacolul de teatru, balet, opera,
opereta, concert filarmonic sau alta
manifestare muzicala, prezentarea unui film
la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competitie sportivS interna sau

3 % aplicata la valoarea serviciilor de reclama
§i publicitate

- lei/m2 sau fractiune de m2 -

28 lei

20 lei

cota de impozit se aplica la suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a

abonamentelor

2%



6.2

7.

8.

9.

international a

in cazul oricarei alte manifestari artistice
decat cele enumerate la pet. 6.1
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort
pe cale administrativa
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice
de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri
Sanction!
Contraventia prevazuta la art. 493 alin. (2) lit.
a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, se sanctioneaza cu amenda
Contraventia pre
b) din Legea r
fiscal, cu me
ulterioare, se san
Incalcarea norm'
inregistrarea,
gestionarea, dup
biletelor de intr
contraventie si st

vazuta la art. 493 alin. (2) lit.
IT. 227/2015 privind Codul
diflcarile si completarile
ctioneaza cu amenda
;lor tehnice privmd tiparirea,
vanzarea, evidenta si

a caz. a abonamentelor si a
are la spectacole constituie
; sanctioneaza cu amenda

5%

507 Itfi

T T

28 lei/m sau frac^iune de m

dela71 lei la 283 lei

de la 283 lei a 705 lei

de la 329 lei hi. 599 lei



Anexa nr. 2
la H.C.G.M.B. nr. / 2018

Nivelurile taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publicc
§i a altor taxe in municipiul Bucurest i

Denumirea impozitului/taxei

1. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor
publice pentru filmare
a) filmare statica pentru centml storic:

- filme scurt sau lung metraj, filme si seriale de
televiziune s.i altcle asemenea

- video clipuri si spoturi cu caracter publicitar
b) filmare statica pentru celelaltc zone:

- filme scurt sau lung metraj, filme si seriale de
televiziune si altele asemenea

- video clipuri si spoturi cu caracter publicitar
c) filmari dinamice (in miscare) - indiferent de
lungimea traseului si zona

- cu intreruperea circulatiei
- fara intreruperea circulatiei

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru spectacole in aer liber, fcstivaluri,
manifestari promotionale
a) taxa pentru utilize rea temporara a locurilor
publice pentru desfa^urarea unor evenimente:
spectacole In aer liber, concerte, festivaluri,
manifestari promotioralc, targuri de locuri de
munca si alte asemenea.

a.l) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor
publice pentru desfasurarea unor evenimente:
spectacole in aer liber, concerte, festivaluri.
manifestari promoponale, targuri de locuri de
munca §i alte asemenea pentru:
- Piata Constitute!
- Piaja Victoriei
- Pia^a Enescu, Piata Universitatii, Piata Alba-Iulia
(1) Prin eveniment se injelege perioada cuprinsa
intre minim 3 - 5 zilb necesare pentru: montare
sceno-tehnica, eveniment propriu-zis (concert,
festival, targ, etc.) si aducerea la starea initiala a
locatiei.
(2) Daca numarul de zile solicitate este mai mare

Nivelurile prevazute
incepand cu anul 2019

- lei/zi/locatie -

2.234

2.765

1.489

1.915

lei/zi

2.938
1.925

1.915 lei/zi pentru supratete de pana la
1.000 m2, inclusiv;
- 3.723 lei/zi pentru suprifeje cuprinse intre
1.001 m2 §i 5.000 m2, incl isiv;
- 7.446 lei/zi pentru suprareje mai man de
5000 m2.

- 137.000 lei/eveniment;
- 91.000 lei/ eveniment;
- 68.000 lei/ eveniment.



decat perioada prevazuta la alin. (1), se va achita o
taxa suplimentara de:

a. 2) taxa pentru utilizarea tcmporara a locurilor
publice in cazul evenimentelor sportive pentru:
- Plata Constitute!
- Piata Victoriei
- Piata Encscu, Piata Universitatii, Piata Alba-Iulia
(1) Prin eveniment se infelege perioada cuprinsa
intre 1 3 zile necesare pentru pregatirea
evenimentului, desfasurarea evenimentului sportiv
propriu-zis si aducerea la starea initiala a locatiei.
(2) Daca numarul de zile solicitate este mai mare
decat perioada prevazuta la alin. (1), se va achita o
taxa suplimentarS de:
b) curse auto-moto, manifestari sportive cu
caracter promotional si alte asemenea

c) taxa pentru utilizarea temporara a bcurilor
publice pentru desfe^urarea evenirfientelor
constand in:
-distribuirea de materiale promotionale (flyere,
stikere, cataloage, pliante, publicatii, produse
promotionale etc.);

expozitii de pictura, fotografie, flori, arta,
artizanat, expozitii ale micilor mescriasi si altele
asemenea;
- divertisment: statui vii, arti^ti ambulanti,
reprezentatii de dans, minispectacole de magie si
de teatru, echitatie, picturi pc fata si altele
asemenea;
- fotografier ; profesionista
3 Alte taxe ocale
3.1 Taxa ;:ilnica pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale sau a monumentelor
istorice, de arhitectura si arheologie
a) taxa zilnica pentni vizitarea muzeelor:

- pentru adulti
- pentru pensionari, militari, elevi, studenti,

grupuri organizate
- copii/persoane cu handicap

b) taxa zilnica pentru vizitarea caselor memoriale

- pentru adulti
- pentru pensionari, military elevi, studenti,

erupuri organizate
- copii/persoane cu handicap

- 23.000 lei/zi.

- 68.500 lei/eveniment;
- 45.500 lei/ eveniment;
- 34.000 lei/ eveniment.

- 11. 500 lei/zi.
- 3.723 lei/zi pe o lungime a traseului de pana
la 5.000m
- 7.446 lei/zi pe o lungime a traseului mai
mare de 5.000 m

2 Ici/m2/zi

Muzeul National al Muzeul Municipiului
Literaturii Romane Bucure§ti

lei/zi/vizitator lei/zi/vizitator
5 6

2 3

0 0
Muzeul National al Muzeul Municipiului
Literaturii Romane Bucure$ti

lei/zi/vizitallor lei/zi/vizitator
4 5

2 2

0 0



c) tax a zilnica pentru vizitarea siturilor
arheologice
d) taxa filmare/fotografiere profesionista in
interiorul muzeului/casei memoriale/sitului
arheologic (taxa de filmare pentru TV, filme
documentare realizate de specialist!)
e) taxa filmare/fotografiere de catre turisti m
interiorul muzeului/casei memoriale/sitului
arheologic
f) taxa ghidaj
g) taxa de parcare Centrul Cultural Palatele
Brancovenesti
3.2 Taxa zilnica pentru detinerca sau utilizarea
echipamentelor destinate in scopul obtinerii de
venit
3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor
destinate tran iportului de marfuri §i a
utilajelor cu njasa totala maxima autorizata
mai mare de 5 tone in municipiul Bucuresti

a) pentru accesi 1 si circulatia in zona A :
- intre 5 - 7,3 tone inclusiv
- intre 7,5 - 12,5 tone inclusiv
- intre 12,5 - 16 tone inclusiv
- intre 16-22 tone inclusiv
- intre 22 - 40 tone inclusiv
- mai mare de 40 de tone

b) pentru accesul si circulatia in zona B :
- intre 5 - 7,5 tone inclusiv
- intre 7,5 - 12,5 tone inclusiv
- intre 12,5 - 16 tone inclusiv
- intre 16-22 tone inclusiv
- intre 22 - 40 tone inclusiv
- mai mare de 40 de tone

3.4 Taxa pentru inregistrarea vehiculelor
pentru care nu exists ob igativitatea
inmatricularii

tractoare, masini si utilajele autopropulsate
utilizate in lucrari de construct^, agricole,
forestiere, troleibuzele si tramvaiele ale caror
proprietari au domiciliul stabil, resedinta sau
sediul in municipiul Bucuresti
- mopede ale caror proprietari au domiciliul stabil,
resedinja sau sediul in municipiul Bucuresti

Taxa pentru eliberarea certificatului de
inregistrare
- 1'axa pentru clibcnirca placutci ai numf i ru l do
inregistrare
3.5 Taxa pentru organizarea si desfasurarea
jocurilor de artificii
3.6 Taxe referitoare la organizarea si
functionarea serviciilor de salubrizare, precum

3 lei/zi/vizitator

41 Iei/m2/ora

1 5 lei/zi/vizitator

6 lei/zi/vizitator

2 lei/zi/vehicul

13 lei/zi

- lei/zi -

234
458
915

1.373
1.829
2.276

64
118
181
234
288
352

- lei/luna —

2.026
4.052
8.104
12.156
16.208
20.260

507
1.013
1.520
2.026
2.533
3.039

304 lei/vehicul

41 lei/vehicul

24 lei/certificat

30 lei/placuja

304 lei/minut

-•"""
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si a serviciilor de deratizare, dezinsectie si
dezinfectie
- autorizatie de lucru
- acordul de transport deseuri

autorizatia pentru evaduarea si transportul
deseurilor spitalicesti
- autorizare operatori care presteaza servicii de
dezinsectie, dezinfectie si deratizare
3.7 Taxe pentru eliberarea de duplicate :

- Aviz Urbanism, Plan reglementari
3.8 Taxa eliberare copii documente:
- fisa tehnica imobiliara
- reconstituire plan

documentelor solicitate in baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public, precum si in £>aza alter solicitari.
3.9 Taxa aviz desfacere pa
3.10 Taxa aviz traseu
3.11 Taxa aviz com
coordonare retele
3.12 Taxa Acord Primar <
modernizate

^aje

sic precoordonare/

jeneral pentru strazi

3.13 Taxa pentru utilizarca locurilor publice
pentru desfasurarea unor activitati de
comercializare cu caracter sezonier (ocazional)
3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru activitatea de comercializare a
produselor alimentare si nealimentare
3.15 Taxa pentru utili/ai
cu unitati de alimentatie
vara
3.16 Taxa pentru utiliza
pentru prestari servicii
3.17 Taxa pentru utili/u
pentru jocuri de noroc si s

ea locurilor publice
publica §i terase de

rea locurilor publice

•ea locurilor publice
chimb valutar

3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru depozite si anexe la construct!!
3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru activitati de comercializare exclusiva de
presa §i carte
3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru organizare de santier
3.21 Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru garaje .
3.22 Taxa pentru utilizard
mijloace publicitare

a locurilor publice cu

3.23 Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru cale suplimentara de acces

1.013 lei
507 lei

1 .013 lei

709 lei

1 0 lei/foaie

1 6 lei/fisa
21 lei/plan

0,51 lei/pagina A4
1,00 leu/pagina A3

30 lei/aviz
51 lei/aviz

101 lei/aviz

51 lei/acord

Iei/m2/zi
zona A

0,91

0,81

1,01

0,58

1,52

0,47

0,61

1,22

0,05

0,51

0,36

zonaB

0.71

0,63

0,79

0,45

1,22

0,36

0,48

0,94

0,04

0,41

0,28

zona C

0,56

0,51

0,63

0,35

0,96

0,28

0,37

0,74

0,03

0,30

0,22

zona D

0,41

0,36

0,46

0,25

0,70

0,20

0,27

0,54

0,02

0,20

0,16



3.24 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu
parcari de re$edinta
4. Alte taxe locale ce se incaseaza la bugetul
municipiului bucuresti '
4.1. Taxe pentru concesionarea locurilor de
inhumare (pana la 7 ani) :

cimitire categoria I
cimitire categoria II
cimitire categoria III
cimitire categoria IV

4.2. Taxe pentru concesionarea unui loc de
inhumare pe termen nelimitat :

cimitire categoria I
cimitire categoria II
cimitire categoria III
cimitire categoria IV

4.3. Taxa pentru concesionarea u|nei nise pe
termen nelimitat la Crematoriul Unian
4.4. Taxe pentru transformarea concesiunii
unui loc de 25 de ani in concesiune pe termen
nelimitat:

cimitire categoria I
cimitire categoria II
cimitire categoria III
cimitire categoria IV

4.5. Taxe pentru transformarea locului de
inhumare de 7 de ani in concesiune pe termen
nelimitat:

cimitire categoria I
cimitire (ategoriall
cimitire ( ategoria III
cimitire t ategoria IV

iei/zi/vehicul

0,21 0,16 0,13 0,10

20
13
1 1
8

284
203

81
41

20

71
51
20
10

255
182
73
36

NOTA : Categoriile cimitirelor municipiului Bucure$ti sunt stabilitc prin H.C.G.M.B. nr.
303/2003 privind aprobarea "Regulamentului pentru organizarea §i functionarea cimitirelor §i
crematoriilor umane"



Anexa nr. 2a
la H.C.G.M.B. nr. / 2018

NORME METODOLOGICE
de aplicare a taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice

si a altor taxe in municipiul Bucurc§ti

1. Taxa pentru utilizarea temporara a loc jrilor publice pentru filmare

1.1 Reguli generale

(1) Aceasta taxa se percepc pentru utilizarea temporara a domeniului public pentru
desfasurarea activitatii de filmare profesionista (filme scurt sau lung metraj, filme si seriale de
telcviziune, videoclipuri, spoturi publicitare s_i altele asemenea). in scopul obtinerii de venituri.

(2) Solicitarile pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare vor fi adresate,
in scris, Primariei Municipiului Bucuresti, cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de Tnceperea
activitatii. Termenul de 5 zile incepe sa curga din momentul in care este depusa documentatia
completa insotita de acordurile de principiu necesare din partea urmatoarelor institutii. dupa caz:
Politia Locala din Centnil Istoric (pentru solicitarile de filmare in zona Centrului Istoric Bucuresti),
Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti (pentru solicitarile de fllmare pe spatiile verzi
adminis
municif
aceasta)
aceasta)
prealabi
Bucure^

tratc de aceasta). Administrative Domeniului Public
iului Bucuresti (pentru solicitarile de filmare pi
, Administratia Strazilor (pentru solicitarile de fih
, etc. Pentru solicitarile de filmare care afecteaza tratlct
1, a avizului Comisiei Tehnice de Circulate di
ti. Nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga

apartinand primariilor sectoarelor
: spatiile verzi administrate de
lare pe spatiile administrate de
il rutier, este necesara obtinerea, in
i cadrul Primariei Municipiului
termenul, nici ziua cand acesta se

implineste. Elaborarea documentatiei aferente solicitarilor pentru realizarea filmarilor pe raza
teritoriala a Municipiului Bucuresti se va face de catre Directia Cultura, Invatamant, Turism.
Emiterea avizului/acordului se va face in conformitate cu prevederile D.P.G. nr. 1764/12.12.2016,
precum §i a prezentelor norme metodologice.

(3) La aceasta se percepe o cota de 2% din valoarea taxei conform Legii nr. 422/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de
percepere, incasare, virare, utilizare §i evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia.

(4) In situatia in care solicitarca de renuntare la desfasurarea filmarii nu se depune eel tarziu
inainte de data inceperii activitatii sumele achitate cu titlu de taxa pentru utilizarea temporara a
locurilor publice pentru filmare nu vbr fi restituite.

1.2 Calculul taxei

(1) Taxa pentru filmarile statice se calculeaza conform Anexei nr. 2 pet. 1 lit. a) si b) in
lei/zi/locatie in functie de zona si se plateste anterior sau la data eliberarii acordului/avizului. Taxa

1



se aplica pe zi indiferent de numarul de ore de filmare efectuate/solicitate. Taxa se va calcula
incepand cu data amenajarii si pana la data dezafectarii locatiei, inclusiv.

(2) In intelesul prezentei hotarari prin locatie se intelege suprafata/perimetrul ocupat(a),
reprezentand domeniul public, necesar(a) desfasurarii activitatii de filmare, dar nu mai mult de
1.500 m2. Pentru suprafetele solicitate suplimentar taxarea se face la multiplu de 1.500 m2. Pentru
alegerea locatiei pe domeniul public se va avea in vedere faptul ca, in cazul in care suprafata
solicitata este mai mica decat suprafata reala a locatiei, se va achita taxa aferenta suprafetei reale a
locatiei respective si nu taxa ce ar reveni pentru suprafata solicitata.

(3) Pentru filmarile dinamice (in miscare) taxa se calculeaza conform Anexei nr. 2 pet. 1 lit. c) in
lei/zi indiferent de lungimea traseului si zona, functie de intreruperea sau nerntreruperea circulatiei.

(4) Delimitarea Centrului istoric Bucuresti, asa cum este prevazuta in Anexa la O.G nr.
77/2001, este urmatoarea:

- la Nord: bd. Regina Elisabeta (de la intersectia cu Calea Victoriei), bd. Carol I (pana la
intersectia cu str. Hristo Botev);

- la Est: str. Hristo Botev (de la intersectia cu bd. Carol I pana la intersectia cu bd. Corneliu
Copo:

(pana

bd. Re

u);
- la Sud: bd. Corneliu Coposu (de la intersectia cu str.

[a intersectia cu Calea Victoriei);
- la Vest: Calea Victoriei (de la intersectia cu Splaiul

gina Elisabeta).

Hristo Botev), Splaiul Independentei

Independentei pana la intersectia cu

are nu se afla in administrarea sau in(5) In cazul in care filmarile se vor efectua in imobilc
proprietatea municipiului Bucuresti. iar pentru buna desfasurare a activitatii de filmare este necesara
utilizarea temporara a locurilor publice cu generatoare electrice, lumini, cabluri etc., se va plati o
taxa de 2 lei/mVzi. Pentrul ocuparea domeniului public cu cabluri necesare desfasurarii activitatii de
filmare, etc., se va lua in calcul o suprafata de 1 m latime si o lungime estimata egala cu cea a
cablurilor. Pentru alte echipamente utilizate se va lua in considerare suprafata estimativ ocupata la
care se va adauga cate un metru in jurul suprafetei necesara utilizarii acestor echipamente.

(6) Pentru stationarea temporara a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfasurarii
activitatii de filmare profesionista, in conditiile in care acestea vor fi parcate in afara locatiei in care
se deslasoara activitatea de filmare, se plateste taxa, dupa cum urmeaza:

- pentru autovehicule cu masa totala autorizata
- pentru autovehicule cu masa totala autoriz|ata cuprinsa intre 3.5 t si 7,5 t inclusiv: 10

lei/zi/vehicul;
- pentru autovehicule cu masa totala autorizata
(7) La aceasta taxa se aplica TVA conform pre vederilor legale.
(8) Modelul de declaratie de impunere privind

de pana la 3,5 t, inclusiv: 6 lei/zi/vehicul;

mai mare de 7.5 t: 13 lei/zi/vehicul.

utilizarea temporara a locurilor publice pentru
filmare este prevazuta in Anexa nr. 2.1 la prezentele norme.

(9) In situatia in care se constata faptul ca suprafata declarata este mai mare decat suprafata
efectiv ocupata si/sau numarul de zile efectuate pentru desrasurarea activitatii este mai mare decat
perioada avizata, directia de specialitate este indreptafita sa solicite achitarea diferentei de taxa
conform informafiilor consemnate in documentele intocmite de personalul imputenicit in efectuarea
controalelor, precum si perceperea de majorari pana la data efectuarii platii, conform prevederilor
legale privind creantele bugetare.

(10) Incasarea taxei se face conform avizului/acordului mentionat la pet. 1.1 alin. (2) si a
declaratiei de impunere prevazuta in Anexa nr. 2.1 la prezentele norme.

1.3 Scutiri

(1) Sunt exceptate de la plata taxei filmele documentare si filmele studentesti.



1.4 CONTRAVENTII

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute in prezenta hqtarare.

(2) Contraventiile prevazute la:
- alin.(l) lit- a) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda de la 152 lei la 253 lei, iar

persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 304 lei la 912 lei;
- alin.(l) lit. b) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda egala cu echivalentul valorii

taxei datorate, iar persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda ce reprezinta de 3 ori valoarea
taxei datorate, dar nu mai mult de 5.065 lei.

(3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de catre
persoanele juridice se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare privind combaterea cvaziunii
fi scale.

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole in aer liber, festivaluri,
manifestari pro notionale

2.1 Regu

(1) Acea

i generate

sta taxa se percepe pentru utilizarea temporara a do:neniului public in scopul

is, Primariei Municipiului Bucuresti, cu eel pujin 3 zi
Nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curda

:n

desfasurarii urmatoarelor evenimente:
- spectacole in aer liber, concerte, festivaluri sau alte manifestari promotionale (curse auto-

moto, targuri de locuri de munca, manifestari sportive si alte asemenea);
- dcsiasurarea evenimentelor constand in distribuirea de materiale promotionale (flyere,

stikere, cataloage, pliante, publicatii, produse promotionale si alte asemenea);
- expozitii de pictura. fotografie. flori, arta, artizanat, expozitii ale micilor meseriasi §i altele

asemenea;
- divertisment: statui vii, artisti ambulanti. reprezentatii de dans, minispectacole de magie si

de teatru, echitatie, picturi pe fafa §i altele asemenea;
- fotografiere profesionista;
- §i alte activitati asemenea.
(2) Solicitarile se adreseaza, in sc:

lucratoare inainte de inceperea activitati
termenul, nici ziua cand acesta se im plineste. Emitererea avizului/acordului se va face
conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice si a dispozitiilor legale in vigoare. Ih
conditiile in care se impune, activitatea desfasurata pe domeniul public va fi analizata si avizata si
in conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Solicitarile pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru fotografiere vor fi
adresate, in scris, Primariei Municipiului Bucuresti, cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de
inceperea activitatii. Termenul de 5 zile incepe sa curga din momentul in care este
depusa documentatia completa insotita de acordurile de principiu necesare din partea urmatoarelor
institutii, dupa caz: Poli|ia Locala din Centrul Istoric (pentru solicitarile de fotografiere in zona
Centrului Istoric Bucuresti), Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti (pentru solicitarile
de fotografiere pe spa^iile verzi administrate de aceasta), Administrative Domeniului Public
aparfinand primariilor sectoarelor municipiului Bucuresti (pentru solicitarile de fotografiere p>e
spa^iile verzi administrate de aceasta), Administratia Strazilor (pentru solicitarile de fotografiere pe
spa^iile administrate de aceasta), etc. Pentru solicitarile de fotografiere care afecteaza traficul rutier,
este necesara objinerea in prealabil a avizului Comisiei Tehnice de Circulate din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti. Nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand
acesta se implineste. Elaborarea documentatiei aferente solicitarilor pentru realizarea sedintelor fi>t<
pe raza teritoriala a Municipiului Bucure$ti se va face de catre Directia Cultura, Invatarhant,i .



Turism. Emiterea avizului/acordului se va face in conformitate cu prevederile D.P.G. nr.
1764/12.12.2016, precum si a prezentelor norme metodologice.

(4) In situajia in care solicitarea de renuntare la desfasurarea evenimentului nu se depune eel
tarziu inainte de data inceperii activitatii, sumele achitate cu titlu de taxa pentru utilizarea temporara
a locurilor publice pentru pentru spectacole in aer liber, festivaluri, manifestari promotional nu vor
fi restituite.

2.2 Calculul taxei

T

(1) Taxa se calculeaza in lei/m /zi sau lei/zi functie de suprafata solicitata sau lungimea
traseului si se plateste anterior sau la data eliberarii acordului/avizului Primarului General. Taxa se
va calcula incepand cu data amenajarii si pana la data dezafectarii, inclusiv.

(2) In cazul in care pentru desfasurarea evenimentului implica si amplasarea de corturi,
pavilioane, standuri, vitrine, echipamente etc. sau se folosesc grupuri de dansatori, fanfara etc. taxa
prevazuta in Anexa nr. 2 pet. 2 lit. c) se dubleaza. Suprafata utilizata pentru aceste activitati nu va
depasi 30 m*, inclusiv. In
prevazuta in Anexa nr. 2 pc

(3) Pentru evenimei itele constand in expozitii de pictura, fotografie. flori
expozitii ale micilor meser

in Anexa nr. 2 pet. 2 lit. c
depasi 30 m", inclusiv. In

cazul in care suprafata este mai mare de 30 m taxa datorata este
. 2 lit a).

arta, artizanat,
asi, divertisment, fotografiere profesionista si altele asemenea taxa se

calculeaza ca produs al supi afetei folosite, in m". indiferent de zona, aplicandu-se v
la prezenta hotarare. Suprafata utilizatS pentru aceste

lorile prevazute
activitati nu va

cazul in care suprafata este mai mare de 30 m taxa datorata este
prevazuta in Anexa nr. 2 pet. 2 lit. a).

(4) In cazul in care manifestable sportive cu caracter promotional se desfasoara intr-un
anumit perimetru taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice se va calcula conform Anexei
nr. 2 pet. 2 lit a).

(5) Pentru alegerea locatici pe domeniul public se va avea in vedere faptul ca, in cazul in
care suprafata solicitata este mai mica decat suprafata reala a locajiei, se va achita taxa aferenta
suprafetei reale a locatiei respective §i nu taxa ce ar reveni pentru suprafata solicitata.

(6) In situatia in care taxa calculata pentru utilizarea temporara a locurilor publice este mai
mica decat pragul de 15 lei, ptntru perioada aprobata corespunzator fiecarei autoriz^tii/aprobari
emise, se va percepe suma de 13 lei.

(7) Modelul declaratiei <ne impunere privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru
spectacole in aer liber, festivajluri, manifestari promotionale este preva/.ut in Anex? nr. 2.2 la
prezentele norme.

(8) Incasarea taxei se face conform avizului/acordului mentionat la pet. 2.1 alir (2) §i (3),
precum si a declaratiei de impunere prevazuta in Anexa nr. 2.2.

(9) In situatia m care se constata faptul ca suprafata declarata este mai mare decat suprafata
efectiv ocupata si/sau numarul de zile efectuate pentru desfasurarea activitatii este mai mare decat
perioada avizata, directia de specialitate este indreptatita sa solicite achitarea diferentei de taxS
conform informatiilor consemnate in documentele intocmite de personalul imputenicit in efectuarea
controalelor, precum si perceperea de majorari pana la data efectuarii platii, conform prevederilor
legale privind creantele bugetare.

2.3 Scutiri

(I) Sunt exceptate de la plata taxei evenimentele cu caracter umanitar si eVenimentele
finanfate de la bugetul local.

2.4 CONTRAVENTII

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;
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b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute in prezenta hotarare.
(2) Contraventiile prevazute la:
- alin. (1) lit. a) se sancjioneaza persoanele fizice cu amenda de la 152 lei la 253 lei, iar

persoanele juridice se sanctioned cu amenda de la 304 lei la 912 lei;
- alin. (1) lit. b) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda egata cu echivalentul valorii

taxei datorate, iar persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda ce reprezinta de 3 ori valoarea
taxei datorate, dar nu mai mult de 5.065 lei.

(3) Sustragerea prin once mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de catre
persoanele juridice se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare privind combaterea evaziunii
fi scale.

3. ALTE TAXE LOCALE

3.1 Taxa zilnica pentru vizitarea muzeclor, caselor memoriale, monumentelor istorice,
de arhitectura si arheologie

(1) La stabilirea taxei se fine se ima de urmatoarele cerinte:
a) obiectivele sa apartina dorreniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale

respective si acestea sa fie administrate direct de catre autoritatile administratiei publice Ipcale.
Pentru sectoarele municipiului Ruciiresti obiectiveie trebuie sa fie date in administrarc, prin
hotarare, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, potrivit legii. Nu intra sub inci Jenta
prezentului punct obiectivele care apartin domeniului public sau privat al unitatii administrativ-
teritoriale si care sunt concesionate, potrivit legii;

b) taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele in cauza, regula de baza
constituind-o stabilirea taxei/zi/vizitator, ca unica modalitate de cuantificare a raportului dintre
serviciul oferit de autoritate si contribuabil-vizitator.

(2) Cuantumul taxei/zi/vizitator este prevazut in Anexa nr. 2 pet. 3.1 a prezentei hotarari.
(3) Pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achita la accesul in incinta acestora. pe baza de bilet

de intrare.

3.2 Taxa / i l l ica pentru detinerea sau utilizarea echipamenteloi
obtinerii de venit

(1) Echipame itele care sunt destinate sa functioneze in scopul obtin
care nu fac parte din nventarul activitatii economice pe care persoana fizica r

destinate in scopul

;rii de venit sunt cele
^spectiva o desfasoara

in mod independent siu intr-o asociatie familiala, potrivit O.U.G. nr, 44/2008.
(2) Valoare taxei este prevazuta in Anexa nr. 2. pet. 3.2.
(3) La stabilirea valorii acestei taxe zilnice, se au in vederc urmatoarele criterii cumulative:
a) echipamente destinate in scopul obtinerii de venit sa reprezinte acea unealta, masina,

instalatie, aparat, vehicul, care prin caracteristicile sale tehnice serveste pentru efectuarea unei
anumite lucrari sau activitati de prestari de servicii;

b) functionarea echipamentelor respective sa determine obtinerea de venituri de catre
persoana fizica ce il detine in proprietate sau in folosinta;

c) echipamentul care indeplineste condifiile prevazute la lit. a) si b) sa nu faca parte din sfera
activitafii economice pe care persoana fizica respectiva o desfasoara in mod independent sau intr-o
asociatie familiala, potrivit O.U.G. nr. 44/2008.

(4) Autorizatia se elibereaza la data efectuarii platii taxei locale datorate.
(5) Exemple ae echipamente destinate in scopul obtinerii de venit: instalatie pentru distilarea

amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului - alambic sau cazan; unealta sau masina
prevazuta cu o lama, o banda sau un disc din ofel cu dinti ascutiti pusa in miscare pe cale mecanica
sau electrica - motofierastrau, circular sau gater; instala|ie special amenajata pentru macipafea-
cerealelor - moara sau urluitoare; autovehicul; vehicul cu tractiune animala; vehicul tras ~
cu mana; altele asemenea.



(6) Pentru detinerea de catre persoane fizice de echipamente destinate in scopul obtinerii de
venit, taxa se achita la data depunerii declaratiei fiscale, corespunzator numarului de zile cuprins
intre aceasta data si data la care contribuabilul declara ca acest echipament serveste scopului vizat.
In cazul in care pentru echipamentul respectiv taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai mare
de o luna, aceasta se achita, lunar, pana eel tarziu la data de 25 pentru luna urmatoare.

3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului dc marfuri §i a
utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone in municipiul Bucuresti
(lei/zi sau lei/luna)

(1) Valorile acestei taxe sunt cuprinse in tabelul Anexei nr. 2 pet. 3.3. a prezentei hotarari.
(2) Pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului rutier, precum si pentru protejarea

mediului inconjurator, locuitorilor si a sistemului rutier, se restrictioneaza accesul 51 circulatia
autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor, dupa cum urmeaza:

a) in zona «A» a municipiului Bucuresti se restrictioneaza accesul 5! circulatia celor cu masa
totala maxima autorizata mai mare de 5 tone:

b) in zona «B» a municipiului Bucuresti s ? restrictioneaza accesul si circulatia celor cu masa

(4) Accesul la zona «B» si Ja zonele de

totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.
(3) Restrictive mentionate vor fi semnaliz^te prin indicatoare rutiere cu aceste semnificatii si

prin indicatoare de orientarc.
nteres aflate in interiorul zonelor restrictionate se

face pc traseele specificate mai jos.
(5) Se interzice autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone

tranzitarea municipiului Bucurcsti daca nu au ca destinatie finala municipiul Bucuresti.
(6) Pe arterele ce delimiteaza una din zone se respecta regimul de circulate din afara

acesteia.
(7) Restrictionarea circulatiei autovehiculelor in zonele nominalizate se face astfel:

A) In perioada 01 iulie - 31 august:
- in intervalul orar 20.00 - 07.00. accesul si circulatia acestora sunt permise numai pc baza

de autorizatie;
- in

B)
- in

de autoriza

inten'alul orar 07.00 - 20.00. accesul si circulafia accsto

n perioada 01 septembrie - 30 iunie:
intervalul orar 19.00 - 08.00, accesul si circulatia aces

tie;

ra sunt interzise.

ora sunt permise numai pe baza

- in intervalul orar 08.00 - 19.00, accesul si circulatia acestora sunt interzise.

(8) Pot circula fara restrictii orare pe intreg teritoriul municipiului Bucuresti, in baza unor
autorizatii diferite, urmatoarele categorii de autovehicule:

A) in perioada 15 iunie - 15 septembrie:
a) cele destinate lucrarilor planificate si a interventiilor la drumuri, calea de rulare a

tramvaielor si la refelele de utilitati publice (apa - canal, gaze, electrice, telefoane).
b) cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, abandonate sau stationate

neregulamentar;
c) cele destinate pregatirii si examinarii candidafilor care solicit! obtinerea permisului de

conducere categoriile C, CE si C1E;
d) cele apartinand Companiei Najionale Posta Romana S.A, precum si ale agenfilor

economici care fac servicii de expeditii si curierat;
e) cele apartinand societafilor de salubrizare;
f) cele apar^inand institutiilor publice, altele decat cele specificate la alin. (10);



g) cele destinate transportului painii si produselor de panificatie, produsele necesare
fabricarii painii, precum si cele specializate (cisterne) care transporta lapte destinat prelucrarii catre
punctele de procesare;

h) autolaboratoarele pentru masurarea calitatii mediului;
i) cele care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase, in conditiile legii;
j) cele care acced in zonele de interes specificate la punctul 19 zona B numai pe traseele

fixate.
B) in perioada 16 septembrie - 14 iunie:
- cele prevazute la paragraful A si cele destinate lucrarilor in constructii, caz in care

solicitarea de obtinere a autorizatiei de acces va fi insojita de autorizatia de construire a
beneficiarului si de contractul prestator-beneficiar.

(9) Pentru autovehiculele cu remorca, masa totala se calculeaza prin insumarea masei
autovchiculului plus remorca.

(10) Pot circula tot anul iara restrictii orare pe intreg teritoriul municipiului Bucuresti
urmatoarele categorii de autovehicule:

a) cele apartinand institutiilor prevazute la art. 32 alin. 2 lit. a si b din Ordonanta de Urgenta
a Gjivernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
completarile ulterioare. aflate in misiune;

b) autospecialele utilizate la interventiile la caile de
in cire deplasarea va fi anuntata la dispeceratul Primariei M

publice, republicata, cu modificarile si

comunicatie si retelele edilitare, cazuri
micipiului Bucuresti;

c) autospecialele destinate remorcarii mijloacelor de transport public defectate in traseu,
ca/uri in care deplasarea va fi anuntata la dispeceratul Primariei Municipiului Bucuresti;

d) cele utilizate la realizarea de manifestari culturale avand ca organizatori, sustinatori sau
participant Primaria Municipiului Bucuresti. primariile scctoarclor 1 - 6 sau institutii subordonate
Consiliului General al Municipiului Buccuresti sau consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6, cazuri in
care deplasarea va fi avizata de Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, la
propunerea compartimentelor competente din institutiile mai sus mentionate.

Autovehiculele mai sus mentionate utilizate in alte activitati decat cele specificate la lit. a - d
se supun prevederilor alin. 1 si alin. 7.

(11) Autorizatiile prevazute in prezenta hotarare se elibereaza de catre Primaria
Municipiului Bucuresti prin compartimentul de special!
- carton, se atribuie in baza certificatului de inmatri
certificatul de inmatriculare al autovehiculului. Autorizt

tate. Acestea sub forma de ecuson din hartie
:ularc si se prezinta la control insotite de
tia nu este transmisibila.

(12) Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pet. A lit. a-f, pe spatele ecusonului, va fi
specificata zona de acces. Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pet. A lit. g-i si B, pe spatele
ecusonului va fi specificat traseul obligatoriu de parcurs

Autorizatiile valabile in zona A sunt valabile 5! in zona B.
(13) Anual, pana la data de 01.12, compartimentul de spccialitate din cadrul Primariei

Municipiului Bucuresti va asigura realizarea ecusoanelor pentru anul urmator.
(14) In cazul in care agentii constatatori observa posibilitatea depasirii masei totale maxime

autorizate a unui autovehicul, acestia pot solicita conducatorului auto sa supuna autovehiculul unei
operatiuni de cantarire.

(15) Conducatorul auto este obligat sa inso^easca agentul constatator la punctul de cantarire
si sa supuna autovehiculul acestei operatiuni.

(16) Constituie contraventie §i se sancjioneaza cu amenda de la 3.039 la 5.065 lei
urmatoarele fapte:

a) conducerea unui autovehicul in zonele de restricfie stabilite prin prezenta hotarare fara a
poseda autorizatie de circulate, sau cu autorizatie nevalabila pentru perioada de timp, intervalul
orar, tonajul, zona, traseul sau categoria respectiva;

b) conducerea unui autovehicul a carui masa totala cantarita depaseste masa totala maxima
autorizata;

c) refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cantarire solic-ifatq.
de agentii constatatori,
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(17) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta hotarare se
fac de catre agenfii de politic rutiera, precum si de catre personalul imputernicit de Primarul
General, in conditiile legii.

(18) In situatia in care contravenientul a fost sanctionat de 3 ori in interval de un an, se
aplica complementar detinatorului autovehiculului sau a utilajului sancjiunea pierderii dreptului de
a circula cu acesta in zonele restrictionate.

(19) Prevederile Ordonantei Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la constatarea, aplicarea sanc|iunii, plata si
incasarea amenzii, precum si la caile de atac, se aplica deopotriva si contraventiilor stabilite prin
prezenta hotarare.

Zona A a municipiului Bucuresti in care se restric|ioneaza accesul si circulatia celor cu
masa totala autorizata mai mare de 5 t este delimitata de urmatoarele artere:

B-dul Dacia - Str. Traian - Str. Nerva Traian - B-dul Octavian Goga - Pasaj MSrasesti - B-
dul Marasesti - Str. Mitropolit Nifon - B-dul Libertatii - Calea 13 Septembrie - §os. Pandurilor -
$os. Grozavesti - §os. Orhideelor - B-dul Dinicu Golescu - Piaja Garii de Nord - Calea Grivitei -
§os. Nicolae Titulescu - B-dul Banu Manta - B-dul Ion Mihalache - B-dul Maresal Ave: escu - B-
dul Constantin Prezan - B-dul Av:atorilor - B-dul Mircea EHade - B-dul P.I. Ceaikovski - Str. Barbu
Vacarescu - Str.Tunari - B-dul Dacia.

Zona B a municipiului E ucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulate celor cu
masa totala autorizata mai mare de 7,5 t este delimitata de urmatoarele artere:

B-ul. Aerogarii - Str. Cpt. Alex. §erbanescu - Str. Barbu Vacarescu - Str. Fabrica de GlucozS
- §os. Petricani - Str. Doamna Ghica - §os. Colentina - §os. Fundeni - Str. Morarilor - B-ul.
Basarabia - B-dul 1 Decembrie 1918 - B-dul Th. Palady - B-dul Camil Ressu - Str. Fizicienilor - B-
ul. Energeticienilor - Calea Vitan - $os. Vitan Barzesti - Str. Ion Iriceanu - Str. Turnu Magurele -
Str. Luica - §os. Giugiului - Str. Alexandru Anghel - Str. Prelungirea Ferentari - Calea Ferentarilor -
Str. M. Sebastian - Calea 13 Septembrie .- B-dul Ghencea - Str. Brasov - $os. Virtutii - Calea
Crangasi - Pasaj Grant - Calea Grivi|ei - B-dul Bucurestii Noi - Str. Jiului - B-dul Poligrafiei - Pasaj
Jiului - Str. Baiculesti - $os. Straule§ti - B-dul Ion lonescu de la Brad.

Accesele la zona it sunt:
- dinspre autostra<

Valea Oltului, Str. Prelun
- dinspre D.N. 6, f

la Bucuresti - Pitesti, prin B-dul luliu Maniu, Str. Vale|a Cascadelor, Str.
girea Ghencea;
rin §os. Alexandriei, $os. Antiaeriana.

Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restrictionate, sunt:
- la vama de pe B-dul Timisoara, pe B-dul Timisoara dinspre Str, Valea Cascadelor sau Str.

Valea Oltului, pana la Str. Romancierilor si retur;
- la zona industrials cuprinsa intre B-dul Timisoara, B-dul luliu Maniu, B-dul Vasile Milea,

Str. Lujerului, prin B-dul Timisoara, B-dul Vasile Milea, B-dul luliu Maniu si retur;
- la zona industrials cuprinsa intre Drumul Sarii, str. M. Sebastian, Cal. Rahovei si Str.

Progresului, prin Calea 13 Septembrie, Str. M. Sebastian, Str. Razoare, Str. Progresului, §os.
Panduri si retur prin Calea 13 Septembrie;

- la zona industrials cuprinsS intre Calea Rahovei, B-dul G. Cosbuc, Str. C-tin Istrati, Str.
Progresului, prin Calea Rahovei, B-dul G. Cosbuc, Str. C-tin Istrati, Str. Progresului;

- la zona industrials de pe platforma •'Rocaf', prin Str. Toporasi;
- la zona industrials cuprinsa intre Str. Ziduri Mosi, B-dul Ferdinand, B-dul Garii Obor, Str.

Baicului, Str. Paharnicu Turturea, Str. Heliade intre Vii, Str. Doamna Ghica, prin Str. Doamna
Ghica, Str. Heliade intre Vii, Str. Paharnicu Turturea, Str. Baicului, B-dul Garii Obor, B-du!
Ferdinand, Str. Ziduri Mosi si retur;

- la vama din B-dul Expozitiei, prin B-dul Bucurestii Noi, B-dul Ion Mihalache,
Clabucet, B-dul Expozitiei, cu retur prin Putul lui Craciun;
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- la zona industrial de pe Splaiul Unirii, dintre §os. Vitan Barzesti si §os. Mihai Bravu, pe
Splaiul Unirii, pana la §os. Mihai Bravu si retur.

3.4 Taxe pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea
inmatricularii

(1) Tractoarele care nu se supun inmatricularii, masinile si utilajele autopropulsate utilizate
in lucrari de constructii, agricole, forestiere, troleibuzele si tramvaiele ale caror proprietari au
domiciliul stabil, resedinta sau sediul in municipiul Bucuresti se inregistreaza la Primaria
Municipiului Bucuresti.

(2) Mopedele ale caror proprietari au domiciliul stabil, resedinta sau sediul in municipiul
Bucuresti se inregistreaza la consiliile locale ale sectoarelor pe a caror raza teritoriala isi au
domiciliul stabil, resedinta sau sediul.

(3) Inregistrarea vehiculelor prevazute la alin. (1) se face de catre Directia Transporturi,
Drumuri si Sistematizarea Circulate!.

(4) Inregistrarea mopedelor se face de catre consiliile locale ale sectoarelor, prin
compartimente aflate in cadrul aparatului prcpriu sau a serviciilor publice din subordine.

(5) La data inregistrarii vehiculelor irevazute la alin. (1) si (2), acestora li se atribuie un
numar de inregistrare, iar proprietari lor acestora li elibereaza un certificat de inregistrare § i unul sau,
dupa caz, doua placute cu numarul de inregistrare.

(6) Detinatorii de vehicule inregistiate au obligajia sa monteze pe acestea placutele cu
numarul de inregistrare.

(7) Caracteristicile numerelor de inregistrare, precum si ale placutelor cu numarul de
inregistrare si ale certificatelor de inregistrare sunt prevazute in Anexa la H.C.G.M.B. nr. 199/2007.

(8) inregistrarea vehiculelor prevazute alin. (1) se face pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate al solicitantului. in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de

inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice. in original si in copie;
c) actul de proprietate al vehiculului, in original si in copie;
d) dovada efectuarii inspectiei tehnice, potrivit legii;
e)dovada platii taxei pentru vehicule lente, dupa caz;
0 dova ia platii taxei de inregistrare;
g) dov;
h) dovj

da platii contravalorii certificatului de inregistrare;
da platii contravalorii placutei, sau, dupa caz, a placutele r cu numarul de inregistrare;

i) dova la locului de parcare ;
(9) inrt gistrarea mopedelor se face pe baza urmatoarelor docuniente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de

inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie:
c) actul de proprietate al mopedului, in original si in copie;
d) cartea de identitate a mopedului, in original si in copie;
e) dovada efectuarii inspectiei tehnice, potrivit legii;
i) dovada platii taxei de inregistrare;
g) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare;
h) dovada platii contravalorii placutei cu numarul de inregistrare.
(10) Placutele cu numarul de inregistrare si certificatul de inregistrare se elibereaza personal

proprietarului isau delegatului acestuia.
(11) Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare

urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul d

inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;
c) certificatul de inregistrare deteriorat, dupa caz;

se efectueaza in baza
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d) dpyada platii contravalorii certificatului de inregistrare.
(12) In cazul mopedelor se va solicita si cartea de identitate.
(13) Eliberarea unui nou certificat de inregistrare ca urmare a modificarii unor date inscrise

in acesta se efectueaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatui de

inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;
c) vechiul certificat de inregistrare;
d) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare.
(14) In cazul mopedelor se va solicita si cartea de identitate, cu modificarile tehnice operate

de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".
(15) Proprietarii de vehiculc inregistrate pot solicita radierea din circulate a acestora, daca

lac dovada depozitarii acestora intr-un spatiu adecvat, de|inut in conditiile legii.
(16) Proprietarii de vehicule inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din circulatie a

acestora in termen de 30 de zile de la data:
a) cand vehiculul a fost dezmembrat, casat sai predat unei unitati specializate, in vederea

dezmembrarii;
b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
c) declararii furtului vehiculului;
d) trecerii vehiculului inregistrat in proprietatea iltci persoane.
(17) Vehiculul declarat, prin dispozitie a autorititii administratici publice locale, fara stapan

ori abandonat se radiaza din oilciu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.
(18) Vehiculul pentru care politia rutiera a dispus radierea din circulatie, potrivit legii, se

radiaza de la data comunic&rii masurii.
(19) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de inregistrare si a placutelor cu

numarul de inregistrare, a cartii de identitate a vehiculului, dupa caz. precum si a documentelor care
atesta faptul caa intervenit unadintre situatiile prevazute la alin. (15) - (18).

(20) Vehiculele apartinand Primariei Municipiului Bucuresti, primariilor sectoarclor 1 - 6,
precum si institutiilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale si serviciilor publice aflate
in subordinca Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor sectoarelor 1 - 6 sunt
scu ite de la plata taxei de inregistrare.

3.5 Taxa pentru organi/area si desfasurarea jocurilor de artificii

(1) Pe teritoriul municipiului Bucuresti, organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii cu
obiocte pirotehnice din clasa III si IV, precum si Tl si T2 sjnt pennise numai cu acordul Primariei
scctorului de pe raza careia se destasoara acestea si in conditiile obtinerii avizelor prevazute de
legislatia m vigoare.

(2) Prin acordul Primariei de sector se vor stabili in mod obligatoriu locul, ora si perioada de
desfasurare, precum si masurile de ordine publica.

(3) Se pot utiliza, in conditiile legii, materialele prevazute la alin. (1) in noaptea de Revelion
(31 decembrie - 01 ianuarie) fara acordul Primariei de sector.

(4) Solicitarile spentru organizarea jocurilor de arlificii se adreseaza Primariei de sector in
baza conditiilor si termenelor stabilite de autoritatile publice de sector.

(5) Valoarea taxei este prevazuta in Anexa nr. 2 pet. 3.5 la prezenta hotarare si se achita de
catre solicitant la casieria Primariei de sector sau prin virament.

(6) Sunt exceptate de la plata taxei stabilite la alin. (5), evenimentele de interes local,
national sau international, precum si manifestable cultural-sportive desfasurate de Primaria de
sector s.i/sau de Primaria Municipiului Bucuresti.

(7) Organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii pe teritoriul Municipiului Bucuresti, cu
incalcarea prevederilor prezentei hotarari constituie contraventie §i se sanctioneaza conform
prevederilor Legii nr. 126/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Capitolul 4 infracjiuru'.§i- -
contraventii.
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(8) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre personalul imputemicit al
Primariei de sector si/sau de personalul dirt cadrul Directiei Generale de Polijie Locala a
Municipiului Bucuresti Primarul General al Municipiului Bucuresti.

(9) Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenfiilor, cu modificarile si
completarijle ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

3.6 Taxe referitoare la organizarea si functionarea sen iciilor de salubrizare, precum si
a serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

(1) Aceste taxe sunt reglementate prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul
Bucuresti.

(2) Cuantumul acestora este prevazut in Anexa nr. 2 pet. 3.6 a prezentei hotarari.

3.7 Taxe pentru eliberarea de duplicate

(1
(2

5.S

Se percep pentru eliberarea duplicatelor Aviz Urbanism
Valorile acestora sunt prevazute in Anexa nr. 2 pet. 3.7 a

Taxa pentru eliberare copii documente

si Plan reglementari.
prezentei hotarari.

(1) Taxa se percepe pentru eliberarea urmatoarelor copii:
- fisa tehnica imobiliara;
- reconstituire plan;
- documente solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infonnatiile de

interes public, precum si in baza altor solicitari
(2) Taxa prevazuta la alin. (1) se stabileste in lei/fisa, lei/plan sau lei/pagina.
(3) Taxa pentru eliberarea de copii ale fisei tehnice imobiliare si ale rcconstituirii planului se

achita integral, anticipat eliberarii acestora si se face venit la bugetul local administrat de catre
autoritatea sau institutia publica care detine planurile respective.

(4) In categoria documentelor solicitat
documentele existente la dosarele constituite
modificarile si completarile ulterioare, precum
stransa cu aceste dosare.

(5) In cazul altor solicitari se intelege e
aflate in arhiva sau detinute de autoritatile sau ins

e in baza Legii nr. 544/2001 se regasesc §i
in temeiul Legii nr. 10/2001, republicata, cu
i alte documente emise §i care sunt in legatura

ibcrarea de copii de pe documentele/inscrisurile
itu(iile publice

(6) Valorile taxei sunt prevazute in Anexa nr. 2 pet. 3.8. a prezentei hotarari.
(7) Taxa nu se datoreaza de catre autoritatile sau institutiile publice.

3.9 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru deslasurarea
comercializare cu caracter sezonier (ocazional)

unor activitati dc

(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitati sezoniere/ocazionale :
- parcuri de distracjii;
- circuri, menajerii si altele asemenea;
- comercializare martisoare, gablonturi, brazi de Craciun, felicitari;
- comercializare legume-fructe de sezon;
- alte activitati asemenea.
(2) Taxa se calculeaza ca produs al suprafefei folosite, in m2, pentru activitatea desia§urata,

si valoarea, prevazuta in prezenta hotarare, aferenta ultimei zonari teritoriale a municipiului
Bucuresti, aprobata prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
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(3) Plata se face in baza acordului/autorizatiei emise de organele de specialitate, pentru
perioada solid tata/autorizata, in termen de doua zile lucratoare de la obtinerea/prelungirea
autorizatiei.

3.10 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare a
produselor alimentare si nealimentare

(1) Taxa se percepe pentru activitatile de comercializare a produselor alimentare, inclusiv a
produselor de panificatie si patiserie si nealimentare, respectiv comercializarea de flori,

de vara
3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase

(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitati:
- alimentatie publica;
- terase de vara (pentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fara bauturi alcpolice;
- comercializi ire produse panificatie si patiserie;
- alte activitaU asemenea.
(2) Intervalul mentionat la alin. (1) este estimativ, putandu-se efecti|ia solicitari si in afara

acestuia. urmand ca i cestea sa fie analizate si a se emite acordul, dupa caz.
(3) Pentru te:asele sezoniere amplasate in zonele protejate si in Central istoric Bucuresti

avizele se elibereaza de catre Primaria Municipiului Bucuresti.
(4) Centrul istoric Bucuresti este delimitat conform prevederilor Legii nr. 5/2000 privind

aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a-III-a - Zone Protejate, si a
Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 77/2001 privind reabilitarea si revitalizarea perimetrului
Centrul istoric Bucuresti, aprobata prin Legea nr. 140/2002. Zonele protejate sunt delimitate
conform P.U.Z. (zone construite protejate) aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000.

3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari servicii

(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitati:
- vulcanizare, spalatorie auto;
- mici meseriasi;
- cabine telefonice;
- service auto;
- alte activitati asemenea.

3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar

(1) Taxa se percepe pentru:
- loto, pariuri sportive si alte asemenea;
- case de schimb valutar, bancomate si alte asemenea.

3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii
inclusiv ocuparea locurilor publice pentru mobilier aferent teraselor (pentru perioada 01.10- 30.04).

3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercialjzare
exclusiva de presa si carte

Dispozitii referitoare la taxele prevazute la punctele 3.10 - 3.15

(1) Taxele prevazute la punctele 3.10 - 3.15 se calculeaza ca produs al suprafetei
pentru activitatea desfasurata, in m2, si valoarea prevazuta in Anexa nr. 2. pet. 3 la p/ezenta
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hotarare, aferenta ultimei zonari teritoriale a municipiului Bucuresti, aprobata prin hotarare a
Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) Emiterea acordului/avizului/autorizatiei de ocupare a domeniului public se face de catre
organele de specialitate.

(3) Plata se face in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
(4) Pentru taxa de la pet. 3.11, in cazul in care perioada pentru care s-a eliberat

acordul/avizul/autorizatia de ocupare a domeniului public este dupa data de 31 martie, prima rata de
plata este ultima zi a primei luni din intervalul aprobat, iar a doua rata este 30 septembrie, inclusiv.

3.16 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare $antier

(1) Prin organizare de santier se intelege amplasamentul investitiei si toate amenajarile,
constructive provizorii si amplasamentul utilajelor si depozitelor de materiale necesare realizarii
acesteia. Astfel, zona organizarii de santier va fi calculata cuprinzand toate suprafete ocupate.
Pentru organizarea de santier, asa cum a fost defmita mai sus, se percepe taxa prevazuta in Anexa
nr. 2 pet. 3.20 la prezenta hotarare.

(2) De asemenea, se pejcepe aceasta taxa si pentru utilizarea temporara a locujilor publice
cu utilaje si constructii utilizatt
pe perioada in care acestea ocuf

perioada solicitata/autorizata.

pentru desfasurarea activitatii aflate in afara organizaijii de santier
a locurile publice.

(3) Plata se face in ba^a acordului/autorizatiei emise de organele de specialilate, pentru
in termen dc doua zile lucratoare de la obtinerea 'prelungirea

autorizatiei, in cazul autorizatiilor eliberate pentru mai putin de 90 de zile.
(4) Taxa se achita la Administratia Strazilor pentru autorizatiile emise de catre

compartimentele de specialitate din cadrul Primaries Municipiului Bucuresti sau la Directiile de
Gospodarie Locala ale primariilor de sector pentru autorizatiile emise de catre companimentul de
specialitate din cadrul Primariilor sectoarelor municipiului Bucuresti.

(5) In situatia ocuparii domeniului public pe o perioada mai mare de 90 de zile taxa se
calculeaza semestrial si se plateste in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie. inclusiv.

3.17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje

(1) Taxa se calculeaza in lei/zi/m" si se plateste in doua rate egale, pana la
septembrie, inclusiv.

(2) Aceasta taxa se

(3) Schimbarea dest

calculeaza pentru un modul cu o suprafata standarc
corespunzatoare unui garaj/autoturism (inclusiv spatiul de deschidere a u§ilor).

najiei tara acordul prealabil al organelor specializate

31 martie si 30

de 20 de nr

se sanctioneaza
prin aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

(1) Plata se face in baza acordului/autorizajiei emise de organele de specialitate, pentru
perioada solicitata/autorizata, in termen de doua zile lucratoare de la obtinerea
autorizatiei/prelungirea autorizatiei, daca durata autorizata este mai mica de 90 de zile.

(2) In situajia ocuparii domeniului public pe o perioada mai mare de 90 de zile taxa se
calculeaza semestrial si se plateste in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

I. Suprafata pentru care se datoreaza taxa de ocupare a terenurilor cu pan^uri publicitare,
afisaje sau structuri de afisaj, se calculeaza astfel:

a) prin adaugarea a cate unui metru la proiectia, in plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare
ale fiecarei laturi a panoului publicitar - in cazul in care structura de sustinere nu depaseste limitele
exterioare ale panoului - exemplul a) din Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentata cu titlu
informativ);
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b) prin adSugarea a cate unui metru la proiectia, in plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare
ale structurii de susjinere a panoului - in cazul in care structura de sustinere depaseste limitele
exterioare ale panoului - exemplul b) din Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentata cu titlu
informativ).

II. In cazul panourilor/afisajelor mobile (inclusiv baloane publicitare) calculul taxei se face
pe baza proiecfiei in plan vertical la sol.

(3) Nu se datoreaza taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare in cazul
in care domeniul public aflat in proprietatea sau in administrarea unitatii administrativ-teritoriale
destinate montarii mijloacelor de publicitate vor fi inchiriate/concesionate prin licitajie publica
organizata in conditiile legii.

3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentara de acccs

(1) Prin cale suplimentara de acces se va mtelege acel spatiu public utilizat (tranzitat) in
scopul desfasurarii unei activitati economice atat pentru intrare in imobile cat si/sau pentru iesire
din imobile. pietonal sau cu mijloace de
locatie unde se desfasoara o activitate economics.

(2) Prin spatiu public utilizat se v,i intelege suprafata de teren din domeniul public care
fost amenajata ca si cale de acces prin
amenajate si rezervate circulate! pietoniloi.

(3) De asemenea si calea de acces
considerata suplimentara pentru diferenta

ransport, prin intermediul careia se asigura accesul la

desfiintarea spatiilor verzi si/sau a trotuarelor speci

principals, a carei deschiderc depaseste trei metri, va
dintre deschiderca admisa de trei metri si deschiderea

totals constituita.
(4) Prin cale de acces principals se intelege acea cale de acces, absolut obligatorie prin

actele normative in vigoare, care a existat initial la darea in folosinta a imobilului.
(5) Taxa se calculeaza in Iei/m2/zi si se plateste in doua rate egale, pana la 31 inartie $i 30

septembrie, inclusiv.
(6) Declaratia se depune de cStre contribuabil, la data obtinerii autorizatiei acordului emis de

compartimentele de specialitate sau de la data realizarii acesteia, dupa caz.

resedinta

egale, pana la 31 martie si

3.20 Taxi pentru utili/area locurilor publice pentru parcari d

(1) Taxa :ie calculeaza in lei/zi/vehicul si se plateste in douS rate
30 septembrie, inclusiv.

3.21 Dispozitii generate

(1) in cazul in care taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice calculata este mai
mica decat pragul de 15 lei, pentru perioada aprobata corespunzStor fiecSrei autorizatii/aprobSri
emise, se vapercepe suma de 15 lei.

(2) in situatia in care ocuparea domeniului public se prelungeste peste perioada autorizatS
sau suprafata ocupata este mai mare decat cea aprobata, pentru taxele prevazute in prezenta anexa.
se vor aplica sanctiuni impuse de actele normative in vigoare si se va refuza eliberarea altei
autorizatii de acelasj tip, pe timp de doi ani, pe raza municipiului Bucure$ti.

(3) in acest sens, organele de specialitate ale primariilor de sector vor transmite pentru
publicare pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti, lista persoanelor fizice sau juridice carora li
se va refiuza eliberarea autorizatiei pe anul respectiv. |

(4) Controlul si aplicarea sancjiunilor se va efectua de catre compartimentele de specialitate
imputernicite in acest sens.

(5) Platitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligatia depunerii declaratjilor
pentru fiecare taxa prevazuta in prezenta anexa.

(6) Declarative prevazute in Anexele nr. 2.4 si 2.5 la prezentele norme se depun de catre,
fiecare contribuabil, persoana fizica sau juridica, anual, pana la 31 ianuarie al fiecarui ari.
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Depunerea anuala a declaratiilor nu este obligatorie daca exista un document de alocare a locului de
parcare (aviz/acord/contract).

(7) De asemenea, declarative de impunere mentionate la alin. (6) se depun in termen de 30
de zile de la inceperea /modific area/in cetarea activitatii.

(8) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute in prezentele norme;
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute in prezentele norme.
(9) Contraventiile prevazute la:
- alin. (8) lit. a) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda de la 71 lei la 283 lei;
- alin. (8) lit. b) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda^ de la 283 lei la 705 lei.
(10) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la

alin. (9) se majoreaza cu 300%.

4. Referitor la aplicarea taxelor prevazute in Anexa nr. 2 pet. 4

Categoriile cimitirelor municipiului Bucuresti sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003
privind aprobarea "Regulamentului pentru organizajea si functionarea cimitirelor si crematoriilor
umane".

(1) Cimitirele municipalitatii se impart in patru categorii:
Categoria a-l-a:
- Cimitirul Bellu.

Categoria a-II-a:
- Cimitirul Ghcncea;
- Cimitirul Sf. Vineri;
- Cimitirul Reanvierea;
- Cimitirul Tudor Valdimirescu;
- Cimitirul Izvorul Nou;
- Cimitirul lancu Nou;
- Cimitirul Progresu.

Categoria a-III-a:
- Cimitirul Bucurestii Noi;
- Cimitirul Damaroaia;
- Cimitirul Metalurgiei.

Categoria a-IV-a:
- Cimitirul Domnesti(Ghencea II);
- Cimitirul Berceni II;
- Cimitirul Pantelimon II;
- Cimitirul Straulesti II;
- Cimitirul Vest.

4.1 Taxa pentru concesionarea locurilor de i n h u m a n . - (pana la 7 ani)

(1) Locurile de inhumare pe 7 ani se vor atribui de catre Administratia Cimitirelor si
Crematoriilor Umane numai la decesul unei persoane.

(2) Actul de concesionare incheiat cu aceasta ocazie, confera titularului numai dreptul de
folosinfa.

(3) Atribuirea unui loc de inhumare pe 7 ani unui concesionar care, desi define un loc pe 25
de ani sau pe veci, nu poate mhuma in acel loc, se va face cu conditia ca, la expirarea termenului
7 ani, sa-§i dezhumeze decedatul din locul nou concesionat si sa-I inhumeze la locul pe, tarer| /
define.



(4) In limita disponibilitatilor, la propunerea unor institu^ii publice, directorul institutiei
poate aproba concesionarea sau inhumarea pe 7 ani pentru personalitati marcante ale Romaniei.

4.2 Taxe pentru concesionarea unui loc de inhumare pe termen nelimitat.

(1) Locurile de inmormantare pot fi concesionate pe termen nelimitat (locuri de veci). Se va
asigura constituirea si mentinerea unei rezerve de 12.000 locuri de inhumare pentru calamitaji 51
cazuri de forfa majora.

(2) Actul de concesionare incheiat cu aceasta ocazie, confera titularului numai dreptul de
folosinja.

(3) Unei persoane i se va putea concesiona, pe termen nelimitat, numai un singur loc de
inmormantare, cu recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte.

(4) Locurile concesionate pe termen nelimitat se pot transmite numai prin mostenire sau prin
donatie. In aceste locuri vor putea fi inmormantati titularii concesiunii, sotii sau sotiile acestora,
precum si ascendentii si descendentii lor. Pot fi mmormantate orice alte persoane, cu
consimtamantul titularului. cu rezervarea unui loc pentru titular. La punerea in posesie a locului
donatoril va achita taxele de concesiune aferente terenului, con
hotarari

(5) Concesionarea catre un titular de concesiune al uriui alt loc de inhumare pe termen
nclimitdt este nula de drept si atrage incetarea dreptului de folos

6) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se

brm Anexei nr. 2 pet. 4 a prezentei

nta asupra acestui loc.
solutioneaza de compartimcntul de

resort al Administratiei Cimitirclor si Crematoriilor Umane.

4.3 Taxa pentru concesionarea unei nise pe termen nelimitat la Crematoriul Uman

(1) Actul de concesionare incheiat cu aceasta ocazie, confera titularului numai dreptul de
folosinta.

(2) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se solutioneaza de compartimentul de
resort al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

4.4 Taxele pentru transformarea concesiunii unui loc dc 25 de ani in concesiune pe
termen nelimitat sunt diferentiate pe categorii de c

(1) Valorile acestora reprezinta 25% din v;
inhumare pe termen nelimitat.

(2) Locurile de inmormantare concesionate

mitire.

lorile taxelor pentru concesionarea unui loc de

pentru 25 de ani se pot transforma la cerere, in
locuri de veci. cu plata taxelor corespunzatoare mentionate in Anexei nr. 2 pet. 4.

(3) Transformarile locurilor de inhumare pentru 25 ani vor face de catre Administratia
Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

(4) In locurile concesionate pentru 25 de ani §i netrans form ate in locuri de veci,
inmormantarile care nu asigura minim 7 ani pana la expirarea termenului de concesionare (25 ani)
se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru inhumare pe 7 ani.

4.5 Taxele pentru transformarea locului de inhumare de 7 ani in concesiune pe termen
nelimitat sunt diferentiate pe categorii de cimitire.

(1) Valorile acestora reprezinta 90% din vilorile taxelor pentru concesionarea unui loc de
inhumare pe termen nelimitat.

(2) Locurile de inmormantare concesionate pentru 7 ani se pot transforma, la cerere, in
locuri de veci, cu plata taxelor corespunzatoare prevazute in Anexa nr. 2 pet. 4.

(3) Transformarile locurilor de inhumare pe 7 ani se vor face de catre Administratia
Cimitirelor si Crematoriilor Umane.
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Reguli generate :

(1) Dobandirea locurilor de veci prin succesiune este scutita de plata taxelor de
concesionare.

(2) Ceilalti (^obanditori vor achita taxele corespunzatoare unei noi cqncesionari.
(3) Concesionarea si dreptul de folosinta inceteaza :
a) la expirarea termenului de concesionare (7 sau 25 de ani);
b) cand locul concesionat este lasat in parasire. Se considera parasire mentinerea in stare de

neingrijire a constructiilor funerare, imprejmuirilor si mormintelor unde nu exista nici un semn
funerar (cruce, gard, candela, etc.) si daca timp de 6 luni de la anuntul din presa, concesionarul nu
se prezinta la Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane pentru clarificarea situatiei juridice
a concesiunii;

c) prin renuntarea concesionarului, in scris, in favoarea Administratia Cimitirelor si
Crematoriilor Umane, fara a avea pretentia la despagubiri;

d) in cazul neachitarii tarifului de intrejinere in timp de 3 ani consecutivi si daca, timp de 30
de zile de la somatia scrisa sau anuntul din presa, concesionarul nu se prezinta la Administratia
Cimitirelor si Ciematoriilor Umane pentru achitarea tarifelor de
H.C.G.M.B. nr. 3 )3/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru ortjanizarea si functionarea
Cimitirelor si Crematoriilor umane.

e) atunci cand concesiunea este nula de drept;
1) locurilc c e veci care nu au fost preschimbate conform Dcciziei nr 1336/15.03.1950 si care

au intrat in patrimoniul Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane ma nicio alta formalitate.
(4) In cazul in care, se pierde dreptul de folosinta al concesiunii, locul de inmormantare va fi

refolosit.
(5) Constructiile executate de catre concesionar sunt proprietatea acestuia. urmand ca la

incetarea dreptului de folosinta, acesta sa eliberczc terenul.
(6) In lipsa titularului sau a eventualilor mostenitori legal: sau testamentari. concesiunea va

trece in proprietatea Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, conform Codului civil.
(7) Partile indivize de conccsiune care nu raspund anuntului in presa in conditiile stabilite,

respectiv 6 luni in cazul parasirii si 30 de zile in cazul neachitarii tarifului de intretinere, expira si
pot fi reconcesionate partilor indivize irteresate care solicita acest lucru, cu plata taxelor unei
concesionari.

Scutiri:
- Veteranii de razboi vor benefici^ de locuri de inhumare pe 7 ani gratuite, conform Legii

44/1994;
- Beneficiarii prevazuti de legile spcciale si anume Legea nr. 341/2004, Decret-Lege nr.

118/1990, Legea nr. 189/2000, etc. vor beneficia de scutiri in condifiile legii;
- Sunt scutite conform prezentului punct monumentele funerare din patrimoniul national s.i

monumentele declarate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de interes istoric si
artistic.

Taxele se platesc anual la casieria fiecarui cimitir al Administrate! Cimitirelor si
Crematoriilor Umane.

Dispozitii finale

(1) Prezentele norme se completejaza cu celelalte prevederi legale in vigoare si ulterioare.
(2) Anexele nr. 2.1 - 2.5 fac parte integranta din prezentele norme.
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Anexa nr, 2.1
ia Normele metodologice ale H.C.G.M.B, nr. _ 2018

DECLARAJIE DE IMPUNERE
privind utilizarea temporary a locurilor publice pentru filmare profesionista"

pe raza municipiului Bucure^ti

' } cu domiciliul/sediul in localitatea
strada nr bloc sc sector/jude{
teL'Tax NumSr de inregistrare la Registrul Comertului
C.I.F."* , Banca Sucursala

cont IBAN reprezentata prin
in calitate de actionar unic/asociat/ administrator/imputemicit

C.I.F.

Nr.
Crt.

0

")

Declar pe propria raspum

Locatia

1

Icre ca in data de

Perioada
(nr. zile)

2

S
<

desfa$oi

uprafaja
>cupata

-\z

filmare

4

activitatea de filmare:

Valoare tax3
(Iei/zi/locaiie)

5

Valoare
taxfi (lei)

6

Alte inibrmatii:

1 Tipul productiei (film artistic de lung metraj, scurtmetraj, film TV

1 Descrierea sum a scenelor care urmeaza sa fie fi. ale....

etc)...

• Numarul vehiculelor utilizate cu masa totals autorizata de pana la 3,5 t, inclusiv
• Numarul vehiculelor utilizate cu masa totala autorizata cuprinsa intre 3.5 t - 7.5 t, inclusiv.
• Numarul vehiculelor utilizate cu masa totala autorizata mai mare de 7.5 t

Ma oblig ca la terminarea filmarilor sa aduc/predau domeniul public in starea initiala.

Prin semnarea prezentei am luat cunostintS ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepseste conform
legii penale, cele declarate fund corecte §i complete.

Data ...

(semnatura autografa)

numelc 51 prenumele/denutmrea pcrsoanei fiace sau juridice;

. . . • •

Se va completa: codul dc identificare fiscala (codul numeric personal, numanil de ideTiiificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de Tnregistrarf, dupi r

"

.' l



Anexa nr. 2.2
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. / 2018

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind utilizarea temporal a locurilor publice pcntru fotograflerc profesionista, spectacole in acr liber,

festivaluri, manifestSri promotional, etc.

"' cu domiciliuL'sediul in localitatea
strada nr bloc sc sector/judet.
tel/fax Kumar de inregistrare !a Registrul Comertului
C.I.F."'.... Banca

C.I.F.

cont IBAN
in calitate de actiona

...., identiflcat prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport

Declar pe propria raspundere ca in data de

Sucursala
reprezentata prin

unic/asociat/ admin istrator/imputernicit
seria . .. nr. .

desfa§or activitatea de

Nr.
Crt.

0

Loca{ia

1

Perioada
(nr. zile)

2

Suprafata
ocupata

3

Valoare taxa
(lei/zi sau
lei/mp/zi)

4

Valoare tax a
(lei)

5

Prin semnarea prezentei am luat cuno§tin$a ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepse§te conform
legii penale, cele declarate fiind corecte §i complete.

Data

(semnatura autografa)

")
, •.'•

numele ;i prenumele/dcnumirea pcrsoanei fizice sau juridice;

Sc va completa: codu] dc identificare fiscaia (codu! numeric personal, numanj] de identificare fiscal^, codu] de inregistrare fiscaia sau codul unic de inregisirare, dupa •
•



Anexa nr. 2.3
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. / 2018

Exemplul a)

Exemplul b)

Legenda:

- pilon de sustinere ;

- panou publicitar (veaere din plan vertical);

- suprafata care include metrul de tercn adaugat la limitele exterioare ale
panoului, afi$ajului sau ale structurii de susfinere.



Anexa nr. 2.4.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 2018

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei pentru utilizarea Iocurilor publice

pentru persoane fizice

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI

B.I./C.I./C.I.P./PASAPORT seria nr CNP/NIF/CIF.
LOCALITATEA STRADA
BL SC ET AP SECTOR
CODUL POSTAL TELEFOJS7FAX ...

.NR.

Nr.
Crt.

0

Locul amplasarii

1

* se va mentiona una dir

Perioada
(nr. luni)

2

Suprafata de
teren ocupata

(mp)

3

Destinatie
utilizare loc

public*

4

\/

lei/z

cele 1 2 destinatii prezentate mai jos

aloare
taxa
Tip'zi sau
/vehicui)

5

Total
taxa

(lei/an)

6

DESTINATIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE

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

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activita(i de comercializare a produselor alimentare si nealimentare

3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unita(i de alimentatie publica §i terase de varS

4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestgri servicii

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

6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru de

9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcar

10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru g

jozite §i anexe la construc(ii

7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru ac ivitS^i de comercializare exclusive de presi $i carte

8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru ore anizare de §antier

de re$edint3

iraje

11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale sup!imentar5 de acces

Prin semnarea prezentei am luat cunoitinja c5 declararea necorespunzStoare adevSrului se pedepse§te conform legii penale,
cele declarate fitnd corecte si complete.

Data completSrii /20

(semnatura autografS)

numeli: 5! prcnurnele/denumirea persoanei fizice



Anexa nr. 2.5
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. / 2018

DECLARATFE DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice

pentru persoane ju rid ice

DATE DE IDE1STIFICARE A PLATITORULUI

SUBSCRISA
CODUL UNIC DE 1NREGISTRARE
KUMAR DE LNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI
LOCALITATEA STR^DA
SC ET AP SECTOR.
TELEFON/FAX BANCA
SUCURRSALA CONTUL.

NR.
CODUL POSTAL

.BL.

Nr.
CU

0

Locu] amplasarii

1

Perif
(nr.

,

ada
uni)

Suprafata de
teren ocupata

(mp)

3

Destinafle
utilizare loc

public*

4

Valoare
taxa

(lei/mp/zi sau
lei/zi vehicul)

5

ota I taxa
(lei/an)

6

* se va menfiona una din cele 12 destinatii prezentate mai jos

DESTINATIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE

1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfa§urarea unor activitafi de comercializare cu csracter sezonier (ocazional)

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare a produselor alimentare |i nealimentare

3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unita^i de alimentatie pubhca §i terase de vara"

4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestaYi servicii

5. Taxa pentru utilizarea locurilor public; pentru jocuri de noroc $i schimb valutar

6. Taxa pentru utilizarea locurilor public: pentru depozite sj anexe la construe^

7. Taxa pentru utilizarea focurilor public

8. Taxa pentru utilizarea iocurilor publicp pentru organizare de §antier

9. Taxa pentru utilizarea locurilor public

E pentru activitaji de comercializare exclusiva de presS ?i carte

p cu parcari de re$edin(3

10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje

11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentara1 de acces

I

Prin semnarea prezentei am luat cuno$tinta ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepseste conform legii

penale, cele declarate fiind corecte §i complete.

Data completSrii /20

DIRECTOR,
SEFULCOMPARTIMENTULUI'CONTABIL

(numele, prenumele si semnatura)
(§tampila societatii)

(numele, prenumele si semnatura)


