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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Direc4ia Generala Administrajie 9i RelaIia cu CGMB
Direcjia Asisten@ Tehnica 9i Juridica

Serviciul Transparenla Decizionala
Nr. 907/1&/.02.2022

ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparen ja decizionala Tn
inistratia publica, republicata, se aduce la cuno9tin@ publica urmatorul project de act normativ:

Proiect de hotdrare privind stabilirea nivelurilor impozitelor 91 taxelor locale in Municipiul
Bucure9ti, incepand cu anul 2023

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala Tn administratia
publica, republicata , "Anun+ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la
cuno§tinja publicului, in condi+iile alin. (1), cu cel pujin 30 de zile lucratoare Tnainte de supunerea
spre avizare de catre autoritajHe publice ... "

Procedura dezbatere: 30 de zile lucritoare: termen:05.04.2022
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documenta jia de baza, poate fi consultat:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro;

link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezbJ)ublica/proiecte;
- la sediul PMB, B-duI Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.
Proiectul de act normativ se poate obtine 9i Tn copie, pe baza de cerere depusa ia Centrul

de Informare
in conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicata, pang la data

de 14.03.2022, se pot trimite Tn scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind
proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:
- prin site-ul www.F)mb. ro;
- prin po9ta pe adresa P.M.B. - B-duI Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 - Directia Asistenla

Tehnica 9i Juridica;
- depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-duI Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.
- pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb. ro

Materialele transmise vor purta menjiunea:

„Recomandare la proiect de act normativ”

\DIRECT9R EX

na Stana
022

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po;taI 050013, sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb. ro



Consiliul General al N4unicipiului Bucure§ti

HOTARARE
privind stabilirea nivelurilor impozitelor ;i taxelor locale in municipiul Bucure9ti,

incepand cu anul 2023(

Avand Tn vedere referatul de aprobare at Primarului General al Municipiului Bucure9ti 9i raportul de
specialitate al Direcjtei Generale Economice - Directia Venitu ri nr. 674/18.02.2022;

vazand avizul Comisiei economice, buget, finanje §i credite externe nr. ..,.,..,.....,..,....... 9i avizul Comtsiei
juridice $i de disciplina nr. ............................ din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure9ti;

in conformitate cu prevederile art, 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) ;i art. 486 alin. (1) ;i
(2), din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal cu modificarile §i completarile ulterioare;

Potrivit prevederilor O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven+iilor, cu modificarile §i completarile
ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenja decizionala Tn administra jia publica,
republicata;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), atin. (4) lit. c) 9i art. 139 alin. (3) lit, c) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul adminstrativ cu modificarile 9i comptetarile ulterioare;

(

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
HOT ARA $ T E:

Art. 1 incepand cu anul 2023, se aproba nivelurile impozitelor ;i taxelor locale 9i sunt cele prevazute Tn
Anexa nr. 1

Art, 2 Tncepand cu anul 2023, se aproba nivelurile taxetor locale stabilite prin hotarari ale Consiliului
General al Municipiului Bucure9ti 9i sunt cele prevazute Tn Anexa nr, 2.

Art. 3 Normele metodologice de aplicare a prevederilor art, 2 sunt prevazute Tn Anexa nr. 2a.
Art. 4 incepand cu anul 2023, in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.
Art. 5 Tncepand cu anul 2023, bonifica Iia pentru plata cu anticipajie, pana Ia data de 31 martie, a

impozitului/taxei pe cladiri, impozitului/taxei pe teren ;i impozitul pe mijloacele de transport datorate de
contribuabili pentru Tntregul an este de 10%,

Art. 6 Pentru plata cu intarziere a impozitelor 9i taxelor locale prevazute in prezenta hotarare se percep
rnajorari de Tntarztere conform prevederilor legate referitoare la creanjele bugetare.
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Art. 7 Sumele Tncasate de catre Direc[iile de Impozite $i Taxe Locale de sector pentru bugetul
Municipiului Bucure9ti vor fi virate lunar, respectiv pana Ia data de 10 a lunii urmatoare pentru veniturile Tncasate
Tn luna anterioara

Art. 8 Anexele nr. 1, nr, 2 9i nr. 2a fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.9 Direc{iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucure;ti,

compartimentele de speciatitate din cadrul primariilor sectoarelor 1-6 ;i institujiile din subordinea Consiliului
General al Municipiului Bucure$ti vor aduce laT ndeplinire prevederile prezentei hotarari care se comunica
Primariilor sectoarelor 1 - 6 9i instituliilor publice de interes local ale municipiului Bucure9ti.

Aceasta hotarare a fost aprobata Tn ;edinja ordinara a Consiliului General at Municipiului Bucure9ti din
data de

r
PRE§EDINTE DE §EDINTA, SECRETAR GENERAL,

AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Georgiana Zamfirluliana•Roxana Cantea

(

Bucuresti,
Nr. : din
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Anexa nr. 1
la H.C.G.M.B. nr. / 2022

Nivelurile impozitelor 9i taxelor locale

Nr.
Crt,

Denumire Nivelurile previzute
incepand cu anul 2023

1.

1.1

Impozitul pe cladiri 9i taxa pe cladiri

Valoare impozabila
• lei/m2 •

Tipul clidirii
Cu instala iii de api,

canalizare, electrice 9i
Tncalzire (condi gi

Fia instalajii de apa,
canalizare, electrice ;i

Tncalzire
cumulative

A. cladire cu cadre din beton armat sau cu pereji
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament terrnic $i/sau chimic

e exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
i/sau chimic

C. cladire.anexa cu cadre din beton armat sau cu
pere{i exteriori din caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate Tn urma unui tratament termic
i/sau chimic

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

E.r
adresa Tncaperi amplasate la subsol, demisol §i/sau la
mansarda, utilizate ca locuin@, in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute de la lit. A-D

ncazul contribuabilului care de jine la aceea9i
adresa Tncaperi amplasate la subsol, la demisol 9i/sau
la mansarda, utilizate Tn alte scopud decat cel de
locuin B, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la
lit. A-D

Cota de impozit pe clidiri bentru
- cladirile rezidenjiale 91 cladirile-anexa aflate in
proprietatea persoanelor fizice
- cladirite nerezidenjiale aflate Tn proprietatea

fizice

Cota de impozit/taxi'pe cladiri pentru
- cladirite rezidenjiale aflate Tn proprietatea sau
dejinute de persoanele juridice
- cladirile nerezidentiale aflate Tn ProDrietatea sau

1,187 712

356 1 238

238 1 207

(

149 1 89

75% din suma care s-ar
aplica cladidi

75% din suma care s-ar

aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar

aplica cladirii

1.2

0,1%

0,2%

0,2%
1.3

DIRtC TIA
B VENITURa
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dejinute de persoanele juridice

Impozitul pe teren 9i taxa pe teren

Teren amplasat Tn intravilan, Tnregistrat Tn registrul
agricot la categoria de folosinta terenuri cu constructii

Zomcadrul localiti Iii
A

1 ,5%

2.

2.1

- lei/ha-

12.279

10.197
7.708
5,274

lei/ha2.2 Teren amplasat Tn intravilan, inregistrat in registrul
agricol Ia alta categorie de folosinla decat cea de
terenuri cu constructti
Cateqoria de folosinta
e t arabil
L

naneata
HI
I

c

e

r luri si cai ferate
e

Teren amDlasat Tn extravilan

Categoria de folosinta
e

e
U

nFanea{a
I

nie pana la intrarea pe rod

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la

Livada Dana la intrarea De rod
Padure sau alt teren cu vegeta jie forestiera,

Padure Tn varsta de pana Ia 20 de ani 9i
)adure cu roI de Drotectie

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari
)iscicole

FI Teren cu amenaiari piscicole
r i si cai ferate
e

Impozitul pe mijloacele de transport
Miiloace de tranm1 tractiune mecanici
I. Vehicule inmatriculaie (lei/200 cm3 sau fractiune dil
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri ;i autoturisme cu
capacitatea cilindrica de Dana la 1.600 cm3, inclusiv

Motocictete, tricicluri 9i cvadricicluri cu capacitatea
cilindrica de peste 1.600 cm3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica Tntre 1.601 cm3 9i
2.000 cm:3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 9i
2.600 cm3 inclusiv
a

6.1

cu exceDtia celui Drevazut Ia 7.1

6

7

8

Zona

A
33

25
25
55

63
33

18
0

0

B

25
23

23
41

55
25

16

0

0

C

23
18

18

33
41

23
8

0
0

D

18
16

16
23
33
18

0
0

0

r

2.3
-lei/ha.

61

14

0

4

35

6.1

7.1

lei/200 cm3sau fractiune din aceasta
aceasta'

1

2

3

4

5

8

9

22

85

171/a
1- g a



3.000 cm3 inclusiv

Autoturisme cu capacitatea cilindHca de peste 3.001
cm3

Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracjiune mecanica cu masa totala
maxima autorizata de Dana la 12 tone, inclusiv
Tractoare inmatdculate
II. Vehicule il
Vehicule cu capacitate cilindrica

Vehicule Tnregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800
cm3

Vehicule Tnregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800
cm3

Vehicule fara capacitate cilindrica eviden{iata

Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte
dintr-o combina jie de autovehicule prevazuta Ia art.
470 alin. (6) din Leqea nr. 227/2015
Masa totala maxima autorizata

6 345

28

9

1

2

3

3.2

let/200 cm:3

3

5

119 lei/an

- lei -

(
1

2

3

4

3.3

1

2

3

4

Pana Ia 1 toni, inclusiv

Peste 1 toni, dar nu mai mult de 3 tone 40

61

77

- tel/an -

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

Peste 5 tone

Mijloace de transport pe apa

Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit 9i uz
>ersonal

Barci fara motor, folosite Tn alte scopuri

Barci cu motor

25

67

249

lei/an

571

1 ,145

249

X

Nave de sport ;i agrement

2,5 m - 12 m, inclusiv

peste 12 m

Scutere de apa5

6
(

Remorchere ;i impingatoare :

a) pana Ia 500 CP, inclusiv

b) peste 500 CP gi pana Ia 2000 CP, inclusiv

c) peste 2000 CP $i pana Ia 4000 CP, inclusiv

662

1.078

1.657

d) peste 4000 CP
Vapoare - pentru fiecarel
acesta

2.653

214

X

214

7

8 Ceamuri, sleDuri si barie fluviale:
a) cu capacitatea de incarcare pana Ia 1500 de tone,
inclusiv

b) cu capacitatea de Tncarcare de peste 1500 de tone
i pana Ia 3000 de tone, inclusiv

332

c) cu caDacitatea de Tncarcare de Deste 3000 de tone

Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism,
autorizati i
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suprafaja pentru care se obIne certificatul de

581

B–construire 9i a altor avize 914.

4.1

a autorizajiilor

- lei -

rE



urbanism

- pana Ia 150 m2, inclusiv
- intre 151 m2 si 250 m2, inclusiv

5

- intre 251 m2 si 500 m2, inclusiv

- intre 501 m2 si 750 m2, inclusiv 11

14

e
- Tntre 751 m2 si 1000 m2, inclusiv

- peste 1000 m2

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
catre comisia de urbanism 9i amenajarea teritoriului,
de catre primari sau de structurile de specialitate

Taxa pentru eliberarea autorizajtei de foraje sau
excavari necesara lucrarilor de cercetare 9i
prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor
geotehnice $i a studiilor privind ridicarite topografice,
sondele de gaze, petrol ;i alte excaviri
Taxa pentru autorizarea amplasarii de chio9curi,
containere, tonete, cabine, spajii de expunere, corpuri
§i panouri de afi 9aj, firme ;i reclame situate pe cai le 9i
in spatiile publice

Taxa pentru eliberarea unei autoriza Iii privind lucririle
de racorduri 9i bran9amente la rejelele publice de apa,
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie ;i
televiziune prin cablu

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura
stradala si adresa

Taxa pentru eliberarea autorizagilor sanitare de
functionare

Taxele pentru eliberarea atestatutui de producator,
respectiv pentru ' eliberarea carnetului de
comercializare a DrodUselor din sectorul aaricol

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizajei
privind desfa9urarea activitalii inregistrate Tn grupele
CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri ;i alte activitati
de servire a bauturilor 9i 932 - Alte activital recreative
;i distractive, potrivit Clasificarii activitalilor din
economia najionala - CAEN, actualizata prin Ordinut
pre;edintelui Institutului Najional de Statistica nr.
337/2007 privind actuatizarea Clasi$carii activitalitor

din economia najionala - CAEN
- pentru o suprafa@ de pana Ia 500 m2, inclusiv;
- pentru o suprafa@ mai mare de 500 ml

4.2

4.3

16 lei

7 lei pentru fiecare m2

4.4

(

7 lei pentru fiecare m2 de suprafa B ocupata de
construc jie

4.5

13 lei pentru fiecare racord

4.6

4.7

4.8

4.9

8 lei

20 lei

82 lei

(

3.559 lei
4.744 lei

5.

5.1

5.2

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate

Taxa pentru servicii de reclama 98 publicitate 3 % aplicata la valoarea serviciilor de reclama ;i
)ublicitate

eTaxa pentru afi9aj in scop de reclama 9i publicitate:

a) in cazul unui afi9aj situat Tn locul Tn care persoana
deruleaza o activitate economica

b) in cazul oricarui altui panou, afi9aj sau oricarei altei
structuri de afi sai Dentru rectama si DUblicitate

33 lei

24 lei

:Z:;;':.c,



6. 1 Impozitul pespectacole cota de impozit se aplica la suma Tncasata din
vanzarea biletelor de intrare §i a abonamentelor

6.1 pentru spectacolul de teatru, batet, opera, opereta,
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala,

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de
circ sau orice competi jie sportiva tnterna sau

2%

6.2

7.

8.

9.

onala
in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele
enumerate la Pct. 6.1
Taxa pentru indeplinirea procedurii de div04 pe cale
admintstrativa

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
llanuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

Sancjiuni

Contraven jia prevazuta Ia art. 493 alin. (2) Ht. a) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile
i completarile ulterioare. se sanctioneaza cu amenda

Contravenga prevazuta Ia art. 493 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 227/2015 pr}vind Codul fiscal, cu modificarile
i completarile ulterioare, se sancjioneaza cu amenda

r
Tnregistrarea, vanzarea, evidenja 9i gestionarea, dupa
Gaz, a abonamentetor 9i a biletelor de intrare la
spectacole constituie contraven jie ;i se sancjioneaza
cu amenda

5%

593 lei

33 lei/m2 sau fracjiune de m2

de la 83 lei la 331 lei

(

de la 331 lei la 825 lei.

de la 385 lei la 1.873 lei

5 +.



Anexa nr. 2
la H.C.G.M.B. nr. L _2022

Nivelurile taxelor pentru utilizarea temporari a locurilor publice
9i a altor taxe in municipiul Bucure;ti

Denumirea imoozitului, Nivelurile prevazute
Tncepand cu anul 2023

1. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice
lentru filmare

a) filmare statica Dentru centrul istoric:

- IIme scurt sau lung metraj, filme ;i seriale de televiziune
;i attele asemenea

- videocliDuri si spoturi cu caracter publicitar

b) filmare statica pentru centrul istoric cu intreruperea
circulatiei:

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

- videoclipuri si spoturi cu caracter publicitar
c) filmare statica pentru celelalte zone:

- IIme scurt sau lung metraj, IIme ii seriale de televiziune
i altele asemenea

- videocliDuri si SDoturi cu caracter DUblicitar

d) filmare statica pentru celelalte zone cu intreruperea
circulatiei

- filme scurt sau lung metraj, IIme ;i seriale de teteviziune
i altele asemenea
- videoclipuri si spoturi cu caracter publicitar

e) filmari dinamice (in mi;care) - indiferent de lungimea
traseului si zona

- cu Tntreruperea circulatiei
- fara Tntreruperea circula{iei

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru
spectacole Tn aer liber, festivaluri, manifestari

- lei/zi/locatie -

(

2.642

3.245

4.313

5.392

1.747

2.243

3,020

3.774

lei/zi

(

4.961
3,235

promotionale
a) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru
desfa9urarea unor evenimente: spectacole Tn aer liber,
concede, festivaluri, manifestari promo{ionale, targuri de
locuri de munca 9i atte asemenea.

- 2,243 lei/zi pentru suprafeje de pana Ia 1,000 m2,
inclusiv:
- 4.362 lei/zi pentru suprafe je cupnnse Tntre 1.001 m2
9i 5.000 rn2, inclusiv;
- 8.718 lei/zi pentru suprafete mai man de 5000 m2.

a.1) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice
pentru desfa9urarea unor evenimente: spectacole Tn aer
liber, concede, festivaluri, manifestari promojionale, targuri
de locuri de munca 9i alte asemenea pentru:
- Piaja Constitujiet
- Piaja Victoriet
- Piaja Enescu, Piaja Universita Iii, Piaja Alba-lulia
1 ) Prin eveniment se injetege peHoada cuprinsa Tntre minim

- 160.402 lei/eveniment;
- 106.549 lei/ eveniment:
- 79.624 lei/eveniment

1 t/. _?



3 - 5 zile necesare pentru: montare sceno-tehnica,
eveniment propriu-zis (concert, festival, targ, etc.) ;i
aducerea la starea inijiala a locajiei.
(2) Daca numarul de zite solicitate este mai mare decat
perioada prevazuta Ia aHn, (1), se va achita o taxa

de
a.2) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice Tn
cazul evenimentelor sportive pentru:
- Piaja Constitujiei
- Piaja Victoriei
- Piaja Enescu, Piaja Universita Iii, Piaja Alba-lulia
(1) Prin evenirnent se Tnjelege perioada cuprinsa Tntre 1 - 3
zile necesare pentru pregatirea evenimentului, desfa9urarea
evenimentului sportiv propriu-zis ;i aducerea la starea inijian
a locajiet.
(2) Daca numirul de zile solicitate este mai mare decat
perioada prevazuta Ia aHn. (1), se va achita o taxi

- 26.936 lei/zi.

- 80.201 lei/ eveniment;
- 53.275 lei/ eveniment:
- 39.807 lei/ eveniment.

suDlimentara de - 13.479 let/zi
- 4.362 lei/zi pe o lungime a traseului de pana Ia 5,000

5.000 m

m

- 8.718 lei/zi pe o lungime a traseului mai mare de

r b) curse auto-moto, manifestari sportive cu caracter
promojional 9i alte asemenea

c) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru
desfa;urarea evenimentelor constand Tn:
-distribuirea de materiale promojionale (ftyere, stikere,
cataloage, pliante, publica iii, produse promojionale etc.);
- expozijii de pictura, fotografie, flori, arta, artizanat, expozijii
ale micilor meseria§i 9i altele asemenea;
- divertisment: statui vii, arti§ti ambulanji, reprezenta Iii de
dans, minispectacole de magie gi de teatru, echitajie, picturi
pe faB 9i altele asemenea;
- fotoqrafiere
3 AlteLa e locale

3.1 Taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitecturi
i arheojoqje

a) taxa zilnici pentru vizitarea muzeelor:

3,30 lei/m2/zi

(

Muzeul Najional al Literaturii Romane
lei/zi/vizitator

11

5

lratuit

Muzeut Municipiului Bucure9ti

lentru adulti
Fentru elevi, studenti, pensionari
c ai mig de 7@t&@

lei/zi/vizitator

lentru adulti

pentru pensionari, elevi, studenji, adulti cu handicap
mediu si u§or, qrupuri orqanizate

- pentru copii mai mict I
9i persoana care ii Tnsote;te, adulji cu handicap grav sau
accentuat, precum §i persoana care I Tnsote§te

b) taxa zilnici pentru vizitarea caselor memoriale

11

5

gratuit

Muzeul Najional al Literaturii Romane
lei/zi/vizitator

11

5
lentru adulti
>entru elevi, studenti, Densionari

lentru copii mai mici de 7 ani, persoane cu handica1
Muzeul

!

Municipiull
ratuit

i Bucure;ti

Y-fi

'R





- autorizare operatori care presteaza servicii de dezinsec jie,
dezinfectie si deratizare

3.7 Taxe pentru eliberarea cc
• aviz urbanism, plan reqjementari

3.8 Taxa eliberare copii doctM
- fi$a tehnica imobiliara

tlan/reconstituire plan
3.9 Taxi eliberare:
a) aviz amplasament
b) aviz rejea mai mic de 2 km
c) aviz retea mai mare de 2 km
Waxa aviz comisie

830 lei

11 lei/foaie

191ei/fi9a
25 lei/Dlan

lei/aviz
976

1.051
1.742

119 lei/avi;
lei/m2/zi

>rdonare/ c ele

zona A

1 ,07

zona B zona C zona D

0,49
3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru
desfa;urarea unor activitali de comercializare cu
caracter sezonier

3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru
activitatea de comercializare a produselor alimentare 9i

o,83 1 o,67

(

0,96 o,74 1 o,59 0,42
nealimentare

3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitali de
ublica si terase de vara

3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru
restari servicii

3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor pubtice pentru jocuri
de noroc si schimb valutar
3.16 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru
depozite si anexe la constructii
3.17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru
activitati de comercializare exclusivi de presa si carte
3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru
organizare de $antier
3.IGa pet

araie

3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace
ublicitare

3.21 Taxa pentt
de acces

1,19

0,69

o,93 1 o,74 0,54

0,53 0,41 0,30

1 ,78 1,43 E 1,12 0,82

0,24

0,32

0,63

0,03

0,55

0,72

0,42

0,56

1,10

0,33

0,45

0,871 ,43

0,06

0,59

0,42

o,05 1 o,04

o,49 1 o,35 0,24

0,19( o,33 1 o.27

lei/an/vehicul

3.22 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcari de
re$edinta
4. Alte

600 500 1 400 300

taxe locale ce se incaseaza la bugetul
i Bucure sti

4.1. Tanermncesionar9a locurilor de inhumare
(pana Ia 7 ani) :

- cimitir6 categoHa I
- dimitire categoria ll
- cimitire categoria III

- cirnitire cateqoria IV

24
16

13

8

332
238
95
48

b. Taxe pentru concesionarea unui Ioc de inhumare
pe termen nelimitat :

cimitire categoria I
cirnitire categoria I
cimitire categoria III
cimitire cateqoria IV

I

+P:
.: 1 :( ,I A '-' A
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Taxa pentru concesionarea unei ni;e pe termen4.3
nelimitat la Crematoriul Uman

Taxe pentru transformarea concesiunii unui loc4.4
de 25 de ani in concesiune pe termen nelimitat

cimitire categoria I
cimitire categoria ll
cimitire categoria III
cimitire cateqoria IV

Taxe pentru transformarea locului de inhuman de4.5

7 ani in concesiune pe termen nelimitat
cimitire categoria I
cimitire categoria ll
cimitire categoria III
cimitire categoria IV

298
213
85
43

(

NOTA : Categoriite cimitirelor municipiului Bucure;ti sunt stabilite prin H.C,G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea
3ntului pentru organizarea 9i funcjionarea cimitirelor 9i crematoriilor umane'‘



Anexa nr. 2a
la H.C.G.M.B. nr. f _ _2022

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

;i a altor taxe in municipiul Bucure9ti

1. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare

( 1.1 Reguli generale

(1) Aceasta taxa se percepe pentru utiltzarea temporara a domeniului public pentru desfa9urarea activitalii de
fitmare profesionista (filme scurt sau lung metraj, IIme 9i seriale de televiziune, videoclipuri, spoturi publicitare ;i altele
asernenea), in scopul objinerii de venlturi.

(2) solicitarile pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare vor fi adresate, in scris, Primariei
Municipiului Bucure9ti, cu cel pujin 5 zile lucratoare Tnainte de Tnceperea activitalii. Termenul de 5 zile incepe sa curga
din momentul Tn care este depusa documenta jia completa Tnsolita de acordurile de principiu necesare din partea
urmatoarelor institu Iii, dupa caz: PoliOa Locala din Centrul lstoric (pentru solicltarile de filmare Tn zona Centrulul lstoric
Bucure9ti), Administra jia Lacuri Parcuri 9i Agrement Bucure;ti (pentru solicitarile de filmare pe spatiile verzi administrate
de aceasta), Administrajiite Domeniului Public apa4inand primariilor sectoarelor municipiului Bucure9ti (pentru solicitarile
de filmare pe spajiile veai administrate de aceasta), Administra(ia Strazitor (pentru solicitarile de filmare pe spajiile
administrate de aceasta), etc. Pentru solicitarile de filmare care afecteaza traficul rutier, este necesara objinerea, in
prealabil, a avizului Comisiei Tehnice de Circula jie din cadrul Primanei Municipiului Bucure9ti. Nu intra in calcul ziua de
la care Tncepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se Tmp line;te. Elaborarea documentajiei aferente solicitarilor
pentru realizarea filmarilor pe raza teritoriala a Municipiului Bucure§ti se va face de catre Direc jia Cultura, Tnvalamant,
Turism. Emiterea avizutui/acordului se va face in conformitate cu dispozijtile legale Tn vigoare, precum gi a prezentelor
norme metodologice.

(3) La aceasta se percepe o coB de 2% din valoarea taxei conform Legii nr. 422/2001, npubllcata, cu
modificarile 9i completarile ulterioare ;i H,G, nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul
timbrului monumentelor istorice ;i modalitalile de percepere, Tncasare, virare, utilizare 9i evidenjiere a sumelor rezultate
din aplicarea acestuia.

(4) in situa jia in care solicitarea de renunjare la desfa;urarea filmarii nu se depune cel taaiu Tnainte de data
Tnceperti activita Iii sumele achitate cu titlu de taxi pentru utilizarea temporaM a locurilor publice pentru filmare nu vor fi
restituite

(

1.2 Calculul taxei

(1) Taxa pentru filmarile statice se calculeaza conform Anexei nr. 2 pct. 1 lit. a), b), c) 9i d) in lei/zi/locaje in
funcjie de zona ;i se plate;te anterior sau Ia data eliberarii acordului/avizului. Taxa se aplica pe zi indiferent de numarul
de are de filmare efectuate/solicitate, Taxa se va calcula Tncepand cu data amenajarii 9i pana Ia data dezafectarii
locajtei, inclusiv.

(2) in Tnjelesul prezentei hotarari prin locaje se injelege suprafaja/perimetrul ocupat(a), reprezentand domeniul
public, necesar(a) desfa9urarii activitijii de filmare, dar nu mai mult de 1.500 m2, Pentru suprafejele solicitate suplimentar,
taxarea se face la multiplu de 1.500 m2. Pentru alegerea locajiei pe domeniul public, in cazul pie+etor, se va avea Tn
vedere faptul ca, in cazul Tn care suprafa ja solicitata este mai mica decat suprafaja reala a locajtei, se va achita taxa
aferenta suprafe jei reale a locajiei respective 98 nu taxa ce ar reveni pentru suprafa ja solicitata

(3) Pentru filmarile dinamice (in mi;care) taxa se calculeaza conform Anexei nr. 2 pct. 1 lit. e) in lei/zi indiferent de
lungimea traseului 9i zona, fUncge de Tntreruperea sau neintreruperea circulajiei,
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(4) Delimitarea Centrului istoric Bucure9ti, a9a cum este prevazuta Tn Anexa Ia 0.G nr. 77/2001, este
urmatoarea

- la Nord: bd. Regina Elisabeta (de la intersecjia cu Calea Victoriei), bd. Carol I (pana la intersec ga cu str. Hristo

- la Est: str. Hristo Botev (de la intersec{ia cu bd. Carol I pana la intersec jta cu bd. Corneliu Coposu);
- la SLId: bd. Corneliu Coposu (de la intersecjia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independen jei (pana la intersec jia

cu Calea Victoriei);
- la Vest: Calea Victoriei (de la intersecjia cu Splaiul Independen jei pana la intersecjia cu bd, Regina Elisabeta).
(5) in cazul Tn care filmarile se vor efectua Tn imobile care nu se afla in administrarea sau Tn proprietatea

municipiului Bucure9ti, iar pentru buna desfa9urare a activita Iii de filmare este necesara utilizarea temporara a locurilor
publice cu generatoare electrice, lumini, cabluri etc., se va plati o taxa de 2,30 lei/m2/zi. Pentrul ocuparea domeniului
public cu cabluri necesare desfa9urarii activita iii de filmare, etc,, se va lua in calcul o suprafa la de 1 m lalime ;i o
lungime estimata egala cu cea a cablurilor. Pentru alte echipamente utilizate se va lua Tn considerare suprafaja estimativ
ocupata Ia care se va adauga cate un meRu in jurul suprafejei necesara utilizarii acestor echipamente.

(6) Pentru stajionarea temporara a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfa9urarii activita Iii de
filmare profesionista, in condiliile Tn care acestea vor fi parcate in afara locajlei in care se desfa§oara activitatea de
filmare, se plate;te taxa, dupa cum urmeaza:

- pentru autovehicule cu masa totala autorizata de pana Ia 3,5 t, inclusiv: 10 lei/zi/vehicul;
- pentru autovehicule cu masa totala autorizata cuprinsa Tntre 3,5 t ;i 7,5 t inclusiv: 16 lei/zi/vehicul;
- pentru autovehicule cu masa totala autorizata mai mare de 7,5 t: 23 lei/zi/vehicul,
(7) La taxa stajionarea temporara a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfa;urani activita Iii de

filmare profesionista se aplica TVA conform prevederilor legale.
(8) Taxa pentru stajionarea temporara a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfa9urarii activita iii de

ftlmare profesionista se Tncaseaza in baza avizului Comisiei Tehnice de Circulajie, aviz care este necesar ;i pentru
autovehiculele stajionate Tn perimetrul filmarii. Avizul Comisiei Tehnice de Circulatie nu este necesar daca
autovehiculele sta}ioneaza Tn spaji special amenajate sau stabilite 9i semnalizate corespunzator,

(9) Modelul de declara jie de impunere privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare este
prevazuta Tn Anexa nr. 2.1 la prezentele norme.

(10) in situa jia in care se constata faptul ca suprafa{a declarata este mai mare decat suprafaja efectiv ocupata
9i/sau numarul de zile efectuate pentru desfa9urarea activita Iii este mai mare decat perioada avizata, direcjia de
specialitate este Tndreptalita sa solicite achitarea diferen jei de taxi conform informajiilor consemnate Tn documentele
Tntocmite de personalul Tmputenicit Tn efectuarea controalelor, precum ;i perceperea de majorari pana Ia data efectuarii
pla(ii, conform prevederilor legale privind creanjele bugetare.

(11) Tncasarea taxei se face conform avizului/acordului menjionat Ia pct. 1.1 alin. (2) gi a declarajiet de
impunere prevazuta Tn Anexa nr. 2.1 la prezentele norme.

Botev);

(

(
1.3 Scutiri

(1) Sunt exceptate de la plata taxei filmele documentare §i filmele studenje9ti, precum 9i filmete romane$i sau
realizate in coproducjie cu participare romaneasca conform criteriilor stabilite de prevederile legale in domeniu.

1.4 CONTRAVENTII

(1) Constituie contravenjii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declarajiilor de irnpunere;
b) nedepunerea declarajiilor de impunere prevazute Tn prezenta hotarare.
(2) Contravenjiile prevazute Ia:
- alin.(1) lit. a) se sancjioneaza persoanele fizice cu amenda de la 183 lei la 324 lei, tar persoanele juridice se

sancjioneaza cu amenda de la 377 lei la 1.078 lei;
- alin.(1) lit. b) se sancjioneaza persoanele fizice cu amenda egala cu echivalentul valorii taxei datorate, dar nu

mai mult de 5.000 lei, iar persoanele juridice se sancjioneaza cu amenda ce reprezinta de 3 ori valoarea taxei datorate,
dar nu mai mutt de 5.000 lei

(3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de catre persoanele juridice
se sancjioneaza conform legisla{iet in vigoare privind combaterea evaziunii fiscale.

,a*’”’“I:$
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2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole in aer liber, festivaluri, manifestari

2,1 Reguli generale

(1) Aceasta taxa se percepe pentru utitizarea temporara a domeniului public in scopul desfa;urarii urmatoarelor
evenimente

- spectacole Tn aer liber, concerte, festivaluri sau alte manifestari promojionale (curse auto-moto, targuri de
locuri de munca, manifestari sportive 9i alte asemenea);

- desfa9urarea evenimentelor constand Tn distribuirea de matedale promojionale (flyere, stikere, cataloage,
pliante, publicajii, produse promojionale 9i alte asemenea);

- expozi Iii de pictura, fotografie, flori, arta, artizanat, expozi Iit ale micilor meseria9i 9i altele asemenea;
- divertisment: statui vii, arti$ti ambulanji, reprezentajii de dans, minispectacole de magie $i de teatru, echita jie,

picturi pe fag 9i altele asemenea;
- fotografiere profesionista;
- ;i alte activitali asemenea.
(2) solicitarile se adreseaza, in scris, Primariei Municipiului Bucure;ti, cu cel pujin 3 zile lucratoare inainte de

Tnceperea activita Iii. Nu intra in calcul ziua de la care Tncepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se Tmpline;te.
Emitererea avizului/acordului se va face in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice 9i a dispozijiilor
legale in vigoare, in condijiile in care se impune, activitatea desfa;urati pe domeniul public va fi analizata 9i avizata 91 in
conformitate cu prevederile Legti nr. 60/1991 privind organizarea 9t desfa;urarea adunarilor publice, cu modificarite $i
completarile ulterioare.

(3) solicitarile pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru fotografiere vor fi adresate, in scris,
Primariei Municipiului Bucure$ti, cu cel putin 5 zile lucratoare Tnainte de Tnceperea activitalii. Termenul de 5 zile Tncepe
sa curga din momentul-in care este depusa documenta jta completa Tnsolin de acordurile de prlncipiu necesare din
partea urmatoarelor Institu Iii, dupa caz: Poli jia Locala din Centrul lstoric (pentru solicitarile de fotografiere in zona
Centrului lstoric Bucure;ti), Admintstra jia Lacuri Parcuri 9i Agrement Bucure$ti (pentru solicitarile de fotografiere pe
spajiite veai administrate de aceasta), Administrajtile Domeniului Public apaainand primariilor sectoarelor municipiului
Bucure9ti (pentru solicitarile de fotografiere pe spajiite veai administrate de aceasta), Adrninistrajia Strazilor (pentru
solicitarile de fotografiere pe spatiile administrate de aceasta), etc. Pentru solicitarile de fotografiere care afecteaza
traficul rutier, este necesara ob[inerea Tn prealabil a avizului Comisiei Tehnice de Circula jie din cadrut Primariei
Municipiuiui Bucure;ti. Nu intra in calcul ziua de la care Tncepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se Tmpline§te,
Elaborarea documenta{iei aferente solicitarilor pentru realizarea 9edinjelor foto pe raza teritoriala a Municipiului
Bucure;ti se va face de catre Direc jia Cultura, Tnvalamant, Turism. Emiterea avizulul/acordului se va face in
conformitate cu dispozijiile legale Tn vigoare, precum 9i a prezentetor norme metodologice.

(4) in situa jia in care solicitarea de renunjare la desfa9urarea evenimentului nu se depune cel taaiu Tnainte de
data Tnceperii activita Iii, sumele achitate cu titlu de taxi pentru utilizarea temporara a locuritor publice pentru pentru
spectacole Tn aer liber, festivaluri, manifestari promojionale nu vor fI restituite.

(

(

2.2 Calculul taxei

(1) Taxa se calculeaza in lei/m2/zi sau lei/zi func[ie de suprafa ja solicitata sau lungimea traseului 9i se plate9te
anterior sau Ia data eliberarii acordului/avizului Pdmarului General. Taxa se va calcula Tncepand cu data amenajarii 9i
pana ta data dezafectarii, incluslv.

(2) in cazul Tn care pentru desfa9urarea evenimentului implica ;i amplasarea de corturi, pavilioane, standuri,
vitrine, echipamente etc. sau se folosesc grupuri de dansatori, fanfara etc. taxa prevazuta Tn Anexa nr, 2 pct. 2 lit. c) se
dubleaza. Suprafaja utilizata pentru aceste activtta li nu va depa9i 30 m2, inclusiv. in cazul Tn care suprafaja este mai
mare de 30 m2 taxa datorata este prevazuta Tn Anexa nr. 2 pct. 2 bt a).

(3) Pentru evenimentele cor\stand in expozijii de pictura, fotografie, flori, arta, artizanat, expozi Iii ale micilor
meseria9i, divertisment, fotogmfiere pnfesionista ;i altele asemenea taxa se calculeaza ca produs al suprafe[ei folosite,
in m2, indiferent de zona, aplicandu-se valorile prevazute Tn Anexa nr. 2 pct, 2 lit. c) la prezenta hotarare. Suprafaja
utilizata pentru aceste activita$ nu va depa9i 30 rrP, inclusiv. in cazul Tn care suprafata este mai mare de 30 m2 taxa
datorata este prevazuta Tn Anexa nr, 2 pct. 2 lit. a)

(4) in cazul Tn care manifestaHle sportive cu caracter promojional se desfa9oara Tntr-un anumit perimetru taxa
pentru utilizarea temporara a locurilor publice se va calcula conform Anexei nr. 2 pct. 2 lit a).

(5) Pentru alegerea locajid pe dominiul public, in cazul piejelor, se va avea Tn vedere faptul ca, in cazul Tn care
suprafa ja solicitata este mai mica decat suprafaja reala a locajtei, se va achita taxa aferenta suprafe jei reale a loca£iei
respective 9i nu taxa ce ar reveni pentru suprafaja solicitata. A

’di\:\
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(6) in situa jia in care taxa calculata pentru uttlizarea temporara a locurilor publice este mai mica decat pragul de
30 lei, pentru perioada aprobati corespunzator fiecarei autorizatii/aprobari emise, se va percepe suma de 30 lei.

(7) Modelul declarajiei de impunere privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru spectacole Tn aer
liber, festivaluri, manifestari promotionale este prevazut Tn Anexa nr. 2.2 la prezentele norme.

(8) incasarea taxei se face conform avizului/acordului mengonat Ia pct. 2.1 alin. (2) 9i (3), precum ;i a
declarajiei de impunere prevazuta Tn Anexa nr, 2.2.

(9) in situa jia in care se constata faptul ca suprafaja declarata este mai mare decat suprafaja efectiv ocupata
9i/sau numarul de zile efectuate pentru desfa9urarea activitalii este mai mare decat perioada avizata, direc jia de
specialitate este Tndreptalita sa solicite achitarea diferen jei de taxi conform informajiilor consemnate Tn documentell
intocmite de personalul Tmputenicit in efectuarea controalelor, precum 9i perceperea de majorari pana Ia data efectuarii
plalii, conform prevederilor legale privind creanjele bugetare.

2.3 Scutiri

(1) Sunt exceptate de la plata taxei evenimentele cu caracter umanitar ;i evenimentele finanjate de la bugetul
local.

(

2.4 CONTRAVENTII

(1) Constituie contraven Iii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declarajiilor de impunere;
b) nedepunerea declarajiilor de impunere prevazute Tn prezenta hotarare.
(2) Contravenjiile prevazute Ia:
- alin.(1) lit. a) se sancjioneaza persoanele fizice cu amenda de la 178 lei la 296 lei, bar persoanele juridice se

sancjioneaza cu amenda de la 356 lei la 1 ,068 lei;
- alin.(1) lit. b) se sancjioneaza persoanele fizice cu amenda egala cu echivalentul valorii taxei datorate, dar nu

mai mult de 5,000 lei, iar persoanele juridice se sanc{ioneaza cu amenda ce reprezinta de 3 ori valoarea taxei datorate,
dar nu maI mult de 5,000 lei

(3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelordatorate de catre persoanele juridice
se sancjioneaza conform legistajiet in vigoare privind combaterea evaziunii fiscale,

3. ALTE TAXE LOCALE

3.1 Taxa zilnici pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura ;i
arheologie

( (1) La stabilirea taxei se !ine seama de urmatoarele cerinje:
a) obiectivele sa apa4ina domeniului public sau privat a1 unita Iii administrativ-teritoriale respective $i acestea sa

fie administrate direct de catre autoritalile administrajiei publice locale. Pentru sectoarele municipiuIui Bucure9ti
obiectivele trebuie sa fie date in administrare, prin hotarare, de catre Consiliul General at Municipiului Bucure9ti, potrivit
legii. Nu intra sub incidenja prezentului punct obiectivete care apa4in domeniulut public sau privat aI unita Iii
administrativ-teritoriale 9i care sunt concesionate, potrivit legii;

b) taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele Tn cauza, ngula de baza constituind-o stabilirea
taxei/zi/vizitator, ca unica modalitate de cuantificare a raportului dintre serviciul oferit de autoritate 9i contribuabil-
vizitator

(2) Cuantumul taxei/zi/vizitatoreste prevazut Tn Anexa nr. 2 pct. 3.1 a prezentei hotarari.
(3) Pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achita la accesul Tn incinta acestora, pe baza de bilet de intrare.

3,2 Taxa zilnica pentru dejinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul objinerii de venit

(1) Echipamentele care sunt destinate sa funcjioneze Tn scopul objinerii de venit sunt cele care nu fac parte din
inventarul activita Iii economice pe care persoana fizica respectiva o desfa9oara Tn mod independent sau intro asociajie
familiala, potrivit O.U,G. nr. 44/2008.

(2) Valoare taxei este prevazuta Tn Anexa nr. 2. pct. 3.2.
(3) La stabilirea vatorii acestei taxe zilnice, se au in vedere urmatoarele criterii cumulative:
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a) echiparnente destinate Tn scopul objinerii de venit sa reprezinte acea unealta, ma9ina. instalajie, aparat,
vehicul, care prin caracteristicile sale tehnice sewe9te pentru efectuarea unei anumite lucrari sau activitali de prestari de
servlcll

b) funcjionarea echipamentelor respective sa determine objinerea de venituH de catre persoana fizica ce iI
de jine in proprietate sau Tn folosin lai

c) echipamentul care indepline9te condiliile prevazute Ia lit. a) 9i b) sa nu faca parte din sfera activita Iii
economice pe care persoana fizica respectiva o desfa;oara Tn mod independent sau intro asociajie famlliala, potrivit
O.U.G. nr, 44/2008

(4) Autoriza jia se elibereaza Ia data efectuadi pla Iii taxei locale datorate,
(5) Exemple de echipamente destinate Tn scopul objinerii de venit: instalajie pentru distilarea amestecului

fermentat de fructe sau cereale od a alcoolului - alambic sau cazan; unealta sau ma;ina prevazuta cu o lama, o banda
sau un disc din ojel cu dinji asculiI pusa Tn mi$care pe cale mecanica sau electrica - motofierastrau, circular sau gater;
instala jte special amenajata pentru macinarea cerealelo_r - moaB sau urluitoare; autovehicul; vehicul cu tracjiune
animaia; vehicul tras sau Tmpins cu mana; altete asemenea.

(6) Pentru dejinerea de catre persoane fizice de echipamente destinate Tn scopul objinerii de venit, taxa se
achita la'data depunerit declarajiei fiscale, corespunzator numaruf ui de zile cuprins Tntre aceasta data ;i data la care
contribuabilul declara ca acest echipament serve9te scopului vizat. in cazul Tn care pentru echipamentul respectiv taxa
locata se datoreaza pentru o perioada mai mare de o luna, aceasta se achita, lunar, pana cel taniu Ia data de 25 pentru
luna urmatoare.

(

3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de marfuri fi a utilajelor cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 5 tone in municipiul Bucure;ti (lei/zi sau lei/luna)

(1) Valorile acestei taxe sunt cuprinse Tn tabelul Anexei nr. 2 pct. 3.3 a prezentei hotarari.

(2) Accesul privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri §i a utilajelor cu masa totala
maxima autorizata mai mare de 5 tone in municipiul Bucure9ti se aplica conform prevederilor H.C,G.M.B. nr. 134/2004,
cu modificarile ;i completarile ulterioare.

3.4 Taxe pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exlsta obligativitatea inmatriculirii

(1) Valorile acestor taxe sunt cupnnse in tabelul Anexei nr. 2 pct. 3.4 a prezentei hotarari.
(2) Tnregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligattvitatea Tnmatricularii se face in conformitate cu

prevederile aprobate pNn H.C.G.M.B. nr. 199/2007, cu modificarile 9i completarlle ulterioare.

3.5 Taxa pentru organizarea 9i desfa9urarea jocurilor de artificii

(

dEvi, 'i;J
utg r

IU

(1) Valorile acestor taxe sunt cuprinse Tn tabelul Anexei nr. 2 pct, 3,4 a prezentei hotarari
(2 Organizarea 9i desfa$urarea jocurilor de artificii CCI obiecte pirotehnice pe teritoriul municipiului Bucure9ti se

realizeaza conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 214/08.06.2017

3.6 Taxe referitoare la organizarea ;t funcjionarea serviciului de salubrizare, precum 9i a serviciilor de
deratizare, dezinsec jie 9i dezinfecjie

(1) Aceste taxe sunt reglementate prin H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizare 9i funcjionare a serviciului public de salubrizare Tn Municipiul Bucure9ti,

(2) Cuantumul acestora este prevazut Tn Anexa nr. 2 pct. 3.6 a prezentei hotarari.

3,7 Taxe pentru eliberarea de duplicate

(1) Se percep pentru eliberarea duplicatelor Aviz Urbanism 91 Plan reglementari.
(2) Valorile acestora sunt prevazute Tn Anexa nr. 2 pct. 3.7 a prezentei hotarari.

3.8 Taxa pentru eliberare copii documente

(1) Taxa se percepe pentru eliberarea urmatoarelor copii:
- fi;a tehnica imobiliara;
- plan/reconstituire plan;
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(2) Taxa prevazuta la alin. (1 ) se stabile9te Tn lei/fi;a, lei/plan.
(3) Taxa pentru eliberarea de copii ale fi9ei tehnice imobiliare, ale ptanului se achita integral, anticipat eliberarii

acestora 9i se face venit la bugetul local administrat de catre autoritatea sau institujta publica care de jine p+anurile

respective.
(4) Valorile taxei sunt prevazute Tn Anexa nr. 2 pct. 3.8. a prezentei hotarad.
(5) Taxa nu se datoreaza de catre autontalile sau institu{iile publice.

3.9 . Taxa eliberare:
a. aviz amplasament
b. aviz retea mai mic de 2 km
c. aviz mai mare de 2 km

(1) Valorile taxelor pentru avizele susmen+ionate sunt prevazute Tn Anexa nr. 2 pct. 3.9 a prezentei hotarari.
(2) Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea §i execu Tia lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara 9i

stradala de pe teritoriul municipiului Bucure9ti sunt aprobate prin H.C.G,M.B. nr, 275/2020.

3.10. Taxa aviz comisie precoordonare/coordonare retele

(1) Valoarea taxei aviz comisie precoordonare/coordonare rejele este prevazuta Tn Anexa nr. 2 pct. 3.10 la
prezenta hotarare

(

3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfa9urarea unor activita li de comerciali;
caracter sezonier (ocazional)

CU

(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitali sezoniere/ocazi(
- parcuri de distracjit;
- circuri, menajerii ;i altele asemenea;
- comercializare maRi;Dare, gablonjuri, brazi de Craciun, felicitari;
- comercializare legume-fructe de sezon;
- alte activitali asemenea.
(2) Taxa se calculeaza ca produs al suprafejei folosite, in m2, pentru activitatea desfa9urata, 9i valoarea,

prevazuta Tn prezenta hotarare, aferenta ultimei zonari teritoriale a municipiului Bucure9ti, aprobata prin hotarare a
Consiliului General al Municipiului Bucure$ti

(3) Plata se face in baza acordului/autoriza[iei emise de organele de specialitate, pentru perioada
solicitata/autorizata, in termen de doua zile lucratoare de la objinerea/prelungirea autorizajiei.

IIe :

3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitali de
si nealimentare

ilizare a produselor alimentare

(

(1) Taxa se percepe pentru activitalile de comercializare a produselor alimentare, inclusiv a produselor de
panifica jie 9i patiserie §i neatimentare, respectiv comercializarea de flori.

3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitali de alimenta jie publica ;i terase de vara

(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activita Ii:
- alimenta jie publica;
- terase de vara (pentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fara bauturi alcoolice;
- comercializare produse panificajie §i patiserie;
- alte activita li asemenea.
(2) Intervalul menjionat la alin. (1) este estimativ, putandu-se efectua soticitari ;i in afara acestuia, urmand ca

acestea sa He analizate 9i a se emite acordul, dupa caz.
(3) Pentru terasete sezoniere amplasate in zonele protejate 9i Tn Centrul istoric Bucure9ti avizeie se elibereaza

de catre Primaria Municipiului Bucure§ti
(4) Centrul istoric Bucure§ti este delimitat conform prevederilor Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de

Amenajare a Teritoriului National - Secjiunea a-Ill-a - Zone Protejate, 9i a Ordonan{ei Guvernu lui Romaniei nr. 77/2001
privind reabilitarea 9i revitalizarea perimetruiui Centrul istoric Bucure9ti, 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, cu modificarile
9i completarile ulterioare. s
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3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari servicii

(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitali:
- vulcanizare, spalatorie auto;
- rnlcl rneserla9l;
- cabine tetefonice;
- service auto:
- alte activitali asemenea

3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc 9i schimb valutar

(1) Taxa se percepe pentru
- loto, pariuri sportive 9i alte asemenea;
- case de schimb valutar, bancomate ;i alte asemenea,

3,16 Taxa pentru utilizarea locurilor'publice pentru depozite §i anexe la construcjii inclusiv ocuparea
locudlor publice pentru mobilier aferent teraselor (pentru pedoada 01.10 - 30,04),

(
3,17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activiti li de comercializare exclusiva de presa 9i

carte

Dispozi Iii referitoare la taxele prevazute la punctele 3.11 - 3.17

(1) Taxele prevazute la punctele 3.11 - 3.17 se calculeaza ca produs al suprafe jei folostte pentru activitatea
desfa9urata, in m2, 9i valoarea prevazuta Tn Anexa nr. 2. pct. 3 la prezenta hotarare, aferenta ultimei zonari teritoriale a
municipiului Bucure9ti, aprobata prin hotaMre a Consiliului General al Municipiului Bucure9ti.

(2) Emiterea acordului/avizului/autodzajiei de ocupare a dorneniului public se face de catre organele de
SDecialitate

(3) Plata se face in doui rate egale, pana la datele de 31 maRie ;i 30 septembrie, tnclusiv.
(4) Pentru taxa de la pct. 3.13, in cazul ’in care perioada pentru care s-a etiberat acordul/avizul/autoriza jia de

ocupare a domeniului public este dupa data de 31 maRie, prima rata de plata este ultima zi a primei luni din intewalul
aprobat, iar a doua rata este 30 septembrie, inctusiv.

3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare ;antier

(1) Prin organizare de $antier se injelege amplasamentul investijiei 9i toate amenajarile, construcjiile provizorit
9i amplasamentul utilajelor 9i depozitelor de materiale necesare realizarii acesteia. Astfel, zona organizarii de ;antier va
fi calculata cuprinzand toate suprafejele ocupate. Pentru organizarea de ;antier, a9a cum a fost definita mai sus, se
percepe taxa prevazuta Tn Anexa nr, 2 pct, 3,18 la prezenta hotarare.

(2) De asemenea, se percepe aceasta taxa 9i pentru utilizarea temporara a locurilor publice cu utilaje 9i
construejii utilizate pentru desfa9urarea activita Iii aflate Tn afara organizarii de $antier pe perioada Tn care acestea ocupa
locurile publice.

(3) Plata se face in baza acordului/autorizajiet emise de organele de specialitate, pentru perioada
solicitata/autorizata, 'in termen de doua zile lucratoare de la objinerea/prelungirea autorizajiet, in cazul autorizajiilor
eliberate pentru mai pujin de 90 de zile.

(4) in situaga ocuparii domeniului public pe o perioada mai mare de 90 de zile taxa se calculeaza semestrial 9i
se ptate9te in doua rate egale, pana Ia 31 marIe ;i 30 septembrie, inclusiv.

(5) Taxa se achita la Administratia Strazitor pentru acordurile/autorizajiile emise de organele de specialitate
pentru strazile aflate Tn administrarea acesteia, conform hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti sau la
direcjiile de specialitate ale primartilor de sector pentru strazile aflate Tn administrarea acestora.

(6) Sunt exceptate de la plata taxei lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurii
apartinand domeniului public al statului gi al administra jei publice locale, precum 9i alte lucrari de interes public local, tar
finanjarea acestora se realizeaza din bugetul general consolidat al statului §i/sau al administratiei publice locale.

(7) Sunt exceptate de la plata taxei lucrarile de consolidare finanjate din bugetul general consolidat al statului
9i/sau at administrajiet publice locale.

(
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3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje

(1) Taxa se calculeaza in lei/zi/m2 9i se plate;te in doua rate ega Ie, pana Ia 31 martie ;i 30 septembrie, inclusiv.
(2) Aceasta taxa se calculeaza pentru un modul cu o suprafala standard de 20 de m2, corespunzatoare unui

garaj/autoturism (inclusiv spajiul de deschidere a u9ilor).
(3) Schimbarea destinajiet faa acordul prealabil al organelor speciaFizate se sancjioneaza prin aplicarea

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucraritor de construc Iii, republicata, cu modificarile ;i
completarile ulterioare.

3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

(1) Plata se face in baza acordului/autorizajiei emise de organele de specialitate, pentru perioada
termen de doua zile lucratoare de la objinerea autorizajiei/prelungirea autorizajiei, daca durata

autorizata este mai mica de 90 de zile

(2) in situa jia ocuparii domeniutui public pe o perioada mai mare de 90 de zile taxa se calculeaza semestrial 9i
se plate9te Tn doua rate egale, pana Ia 31 martie 9i 30 septembrie, inclusiv.

I. Suprafaja pentru care se datoreaza taxa de ocupare a terenurilor cu panouri publicitare, afi9aje sau structuri
de afi;aj, se calculeaza astfel:

a) prln adaugarea a cate unui metru la proiecjia, in plan vertical, pe sol, a limitelor exteHoare ale fiecarei laturi a
panoului publicitar - in cazul Tn care structura de susjinere nu depa$e§te limitele exterioare ale panoului - exemplul a) din
Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentata cu titlu informativ);

b) prin adaugarea a cate unui metru la proiec jia, in plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare ale structurii de
susjinere a panoului - in cazul Tn care structura de susjinere depa§e9te timitele exterioare ale panoului - exemplul b) din
Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentata cu titlu informativ)

pubticitare) calculul taxei se face pe baza proiecjiei Tn
plan vertical la sol.

(3) Nu se datoreaza taxa pentru utilizarea locunlor publice cu mijloace pubticitare in cazul Tn care domeniul
public aflat Tn proprietatea sau Tn adminisharea unita Iii administrativ-teritoriale destinate montarii mijloacelor de
publicitate vor fi Tnchiriate/concesionate prin licita jie publica organizata Tn condijtHe legii.

solicitata/autorizata. in

(

II. in cazul panourilor/afi$aielor mobile (inclusiv baloane

3.21 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentara de acces

(1) Prin cale suplimentaa de acces se va injetege acel spa liu public utilizat (tranzitat) in scopul desfa;urarii
unei activita(i economice atat pentru intrare Tn imobile cat ;i/sau pentru ie;ire din imobile, pietonal sau cu mijtoace de
transport, prin tntermediut careia se asigura accesul Ia o locajie unde se desfa9oara o activitate economica.

(2) Prin spajiu public utilizat se va injelege suprafaja de teren din domeniut public care a fost amenajata ca 9i
cale de acces prin desfiinjarea spajiilor veni 9i/sau a trotuarelor special amenajate 9i rezewate circula jei pietonilor.

(3) De asemenea ;i calea de acces principala, a carei deschidere depa;e§te trei metri, va fi considerata
suplirnentara pentru diferenja dintre deschiderea admisa de trei metH 9i deschiderea totala constitu.ita.

(4) Prin cale de acces principala se injelege acea cale de acces, absolut obligatorie prin actele normative in
vigoare, care a existat int gal la darea Tn folosin@ a imobilului.

(5) Taxa se calculeaza Tn lei/m2/zi ;i se plate9te in doua rate egale, pana Ia 31 martie 9i 30 septembrie, inclusiv.
(6) Declara jia se depune de catre contribuabil, la data objinerii autorizajei acordului emis de compartimentele

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

(

3.22 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru parciri de re;edin$

(1) Taxa se calculeaza Tn lei/an/vehicul ;i se plate;te in doua rate egale, pang la 31 martie 9i 30 septembrie,

(2) Taxa se datoreaza propor+ional cu numarul de zile calendarist ice in care beneficiarul de+ine acest drept.

inclusiv

3.23 Dispozijii generale

(1) in cazul Tn care taxa pentru utilizarea temporara a locunlor publice calculata este mai mica decat pragul de
30 lei, pentru perioada aprobata corespunzator fiecarei autorizajti/aprobari emise, se va percepe suma de 30 lei.

(2) in situa jia in care ocuparea domeniului public se prelunge9te peste perioada autorizata sau suprafa ja
ocupata este mai mare decat cea aprobata, pentru taxele prevazute Tn prezenta anexa, se vor aplica sancjiuni impuse
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de actele normative in vigoare 9i se va refuza eliberarea altei autoriza Iii de acela;i 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 Bucure§t}, lista persoanelor fizice sau juHdice carora ti se va refuza eliberarea autorizajiei pe
anul respectiv.

(4) Controlul 9i aplicarea sancjiunilor se va efectua de catre compartimentele de specialitate imputernicite Tn
acest sens

(5) Platitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obliga jia depunerii declarajiilor pentru fiecare taxa
prevazuta Tn prezenta anexa,

(6) Declarajiile prevazute Tn Anexele nr. 2.4 9i 2.5 la prezentele norme se depun de catre fiecare contribuabil,
persoana fizica sau juridica, anual, pana Ia 31 ianuarie al fiecarui an. Depunerea anuala a declarajiilor nu este
obligatorie daca exista un document de alocare a locului de parcare (aviz/acord/contract).

(7) De asemenea, declarajtile de impunere menjionate Ia ann. (6) se depun in termen de 30 de zile de la
Tnceperea /modificareanncetarea activita Iii,

(8) Constituie contraven Iii urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declarajiilor de impunere prevazute in prezentele norme;
b) nedepunerea declarajiilor de impunere prevazute Tn prezentele norme.
(9) Contravenjiile prevazute Ia:
. alin. (8) lit. a) se sancjioneaza persoanele fizice cu amenda de la 83 lei la 331 let;
- alin, (8) lit. b) se sancjioneaza persoanele fizice cu amenda, de la 331 lei la 825 lei,
(10) in cazul persoanelor juridice, limitele minime ;i maxime ale amenzilor prevazute la alin. (9) se majoreaza

cu 300%

(

4. Referitor la aplicarea taxelor previzute in Anexa nr. 2 pct. 4

Categoriile cimitirelor municipiului Bucure9ti sunt stabilite prin H.C.G.M,B. nr. 303/2003, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, privind aprobarea “Regulamentului pentru organizarea §i functionarea clmitirelor 9i crematoriilor
urrlane

(1) Cimittrele municipalitalii se impart in patru categorii:
Cateqoria a-1-a:

- Cimitirul Bellu.

Cateqoria a-Il-a:
• Cimitirul Ghencea:
- Cimitirul Sf. Vineri;
- Cimitirul Reanvierea:
- Cimitirul Tudor Vladimlrescu;
- Cimitirul lzvorul Nou;
- Cimitirul lancu Nou:
- Cimitirul Progresu,

(

Cateqoria a-Ill-a:
- Cimitirul Bucure;tii Noi;
- Cimitirul Damaroaia;
- Cimitirul Metalurgiei.

Cateqoria a-IV-a:
• Cimitirul Domne§ti(Ghencea II);
- Cimitirul Berceni II;
- Cimitirul Pantelimon II;
- Cimitirul Straule9ti tI;
- Cimitirul Vest.

4.1 Taxa pentru concesionarea locurilor de inhumare (pana Ia 7 ani)

(1) Locurile de inhuman pe 7 ani se vor atribui de catre Administra jia Cimitirelor ;i Crematoriilor Umane numai
la decesul unei persoane.
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(2) Actul de concesionare Tncheiat cu aceasta ocazie, confea titularului numai dreptul de folosin B.
(3) Atribuirea unu} Ioc de inhuman pe 7 ani unui concesionar care, de;i de jine un Ioc pe 25 de ani sau pe veci,

nu poate inhuma Tn acel loc, se va face cu condijia ca, la expirarea termenului de 7 ani, sa-9i dezhumeze decedatul din
locul nou concesionat 9i sal Tnhumeze la locul pe care-I de jine.

(4) in limita disponibilitalilor, la propunerea unor instituyi publice, directorul institujei poate aproba
concesionarea sau inhumarea pe 7 ani pentru personalitali marcante ale Romaniei,

4.2 Taxe pentru concesionarea unui Ioc de inhuman pe termen nelimitat.

(1) Locurile de Tnmormantare pot fi concesionate pe termen nelimitat (locuri de veci). Se va asigura constituirea
9i menjinerea unei rezerve de 12.000 locuri de Tnhumare pentru calamita Ii ;i cazuri de foRa majora.

(2) Actul de concesionare incheiat cu aceasta ocazie, confea titularului numat dreptul de folosin Ia.
(3) Unei persoane i se va putea concesiona, pe termen nelimjtat, numai un singur Ioc de Tnmormantare, cu

recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte.
(4) Locurile concesionate pe termen nelimitat se pot transmite numai prin mo9tenire sau prin dorIajie, in aceste

locuri vor putea fi Tnmormantaji titularii concesiunii, so Iii sau sojiile acestora, pncum 9i ascenden Iii ii descendenjii lor.
Pot fi Tnmormantate orice alte persoane, cu consimlamantul titularulut, cu rezewarea unui loc pentru titular. La punerea
in posesie a locului donatorul va achita taxele de concesiune aferente terenului, conform Anexei nr, 2 pct. 4 a prezentei
hotarari

(5) Concesionarea catre un titular de concesiune aI unui aIt Ioc de inhuman pe termen nelimitat este nula de
drept gi atrage Tncetarea dreptutui de folosinla asupra acestui toc.

(6) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se solujioneaza de compartimentul de resort al
Administra jei Cimitirelor §i CrematoHilor Umane,

(

4.3 Taxa pentru concesionarea unei ni;e pe termen nelimitat la Crematoriul Uman

(1) Actul de concesionare Tncheiat cu aceasta ocazie, confera titularului numai dreptul de folosin@.

(2) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se solujioneaza de compartimentul de resort at
Administrajiei Cimitirelor 9i Crematoriilor Umane.

4.4 Taxele pentru transformarea concesiunii unui Ioc de 25 de ani in concesiune pe termen nelimitat
sunt diferenjiate pe categorii de cimitire.

(1) Valorile acestora reprezinta 25% din valorile taxelor pentru concesionarea unui Ioc de inhuman pe termen
nelimitat

(2) Locurile de Tnmormantare concesionate pentru 25 de ani se pot transforma la cerere, in locuri de veci, cu
plata taxelor corespunzatoare menjionate Tn Anexei nr. 2 pct. 4,

(3) Transformarile locurHor de inhuman pentru 25 ani se vor face de catre Administrajia Cirnitirelor 9i
Crematoriilor Umane

(4) in locurile concesionate pentru 25 de ani ;i netransformate Tn locuri de veci, Tnmormantarile care nu asigura
minim 7 ani pana la expirarea termenului de concesionare (25 ani) se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru
inhuman pe 7 ani.

(

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

(1) Valorile acestora reprezinta 90% din valorile taxelor pentru concesionarea unui Ioc de inhuman pe termen
nelimitat.

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

(3) Transformarile locurilor de inhuman pe 7 ani se vor face de catre Administra jia Cimitirelor 9i Crematoriilor
Umane
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Reguli generale :

(1) Dobandirea locuritor de veci prin succesiune este scutita de plata taxelor de concesionare.
(2) Ceilalti dobanditori vor achita taxele corespunzatoare unei not concesionari .
(3) Concesionarea 9i dreptul de folosin@ Tnceteaza
a) la expirarea termenului de concesionare (7 sau 25 de ani);
b) cand locul concesionat este lasat Tn parasire. Se considera parasire men{inerea Tn stare de neingrijire a

construcjiilor funerare, Tmprejmuirilor $i mormintelor unde nu exista nici un semn funerar (cruce, yard, candela, etc.) ;i
daca Hmp de 6 luni de la anunjul din presa, concesionarul nu se prezinta la Administrajia Cimitirelor 9i Crematoriilor
Umane pentru clarificarea situajiei juridice a concesiunii;

c) prin renunjarea concesionarului, in scris, in favoarea Administra jia Cimitirelor ;i Crematoriilor Umane, fara a
avea preten jia la despagubid;

d) in cazul neachitarii taHfului de intre{inere in Hmp de 3 ani consecutivi 9i daM, Hmp de 30 de zile de la
somajia scrisa sau anun juI din presa, concesionarul nu se prezinta la Administrajia Cimitirelor 9i Crematoriitor Urnane
pentru achitarea tarifelor de Tntrejinere prevazute in H.C.G.M.B. nr. 303/2003 cu modificarile ;i completarile ulteHoare,
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea 91 funcjionarea cimitirelor 9i crematoriilor umane.

e) atunci cand concesiunea este nula de drept;
Dlocurile de veci care nu au fost preschimbate conform Deciziei nr. 1336/15.03.1950 $i care au intrat Tn

patrimoniul Administrajiei Cimitirelor 9i Crematodilor Umarle fara nicio alta formalitate.
(4) in cazul Tn care, se pierde dreptul de folosinla al concesiunii, locul de inmormantare va fi refolosit,
(5) Construc{iile executate de catre concesionar sunt pmprietatea acestuia, urmand ca la Tncetarea dreptului de

folosinji, acesta sa etibereze terenul.
(6) in lipsa titularului sau a eventualilor mo§tenitori legali sau testamentari, concesiunea va trece Tn proprietatea

Administrajiei Cimitiretor 9i Crematoriilor Umane, conform Codului civil.
(7) Pa4ile indivize de concesiune care nu aspund anunjului in presa Tn condljtile stabilite, nspectiv 6 luni Tn

cazul parasirii ;i 30 de zile Tn cazul neachitarii tarifului de Tntrejinere, expira 9i pot fi reconcesionate pa4ilor indivize
interesate care solicita acest lucru, cu plata taxelor unei noi concesionari.

.r

Scutiri
- Veteranii de razboi vor beneficia de locuri de inhuman pe 7 ani gratuite, conform Legii nr. 44/1994
- Beneficiarii prevazu y de legile speciale 9i anume Legea nr. 341/2004, Decret-Lege nr. 118/1990, Legea nr.

189/2000, etc. vor beneficia de scutiri Tn condijiile legii;
- Sunt scutite conform prezentului punct monumentele funerare din patHmoniul najional 9i monumentete

declarate de catre Consiliul General al Municipiului Bucure9ti de interes istodc 9i artistic.
Taxele se platesc anual la casieria fiecarui cimitir al Administrajiei Cimitirelor 9i Crematorittor Umane

( Dispozijii finale

( 1) Prezentele norme se completeaza cu celelalte prevederi legale Tn vigoare 9i ulterioare.
(2) Anexele nr. 2.1 - 2.5 fac parte integranta din prezentele norme.
(3) Anexa nr.2.4 intra in vigoare Ia data adoptarii prezentei hotarari.
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Anexa nr. 2.1
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. / 2022

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare profesionisti

pe raza municipiului Bucure9ti

strada,
tel/fax

Banca

cu domiciliul/sediul

bloc

,. Numar de inregistrare la Registrul Comertului
Sucursala

in localitatea

,.....,.,.,..,. sector/jude!.
C.I.F.")

cont IBAN

F

reprezentata

-)

prln in calitate de actionar unic/asociat/ administrator/imputernicit

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pa$aport seria ........ nr, , C,I.F

r Declar pe propria raspundere ca in data de.,.,.. .desfa;or activitatea de filmare:

Perioada

(nr. zile)

2

Suprafaja
ocupata

3

Valoare taxa
(lei/zi/locajie
sau lei/m2/zi

5

Valoare

taxi (let)

6

Alte informajii:
• Titlul filmului..........,...,
• Numele 9i prenumele directorului.,
• Compania producatoare. ......,..,...,...
• Tipul producjiet (film artistic de lung metraj, scurtmetraj, film TV,etc)...,.,...,....,,,...,.,.,....,.. .

(

• Tipul de asigurare pe timpul filmarilor.
• Descrierea sumara a scenelor care urmeaza sa fie filmate.,,.........,,...,.,.,..............,,.,..,...,...........,.,.,.,.........,

e Numarul vehiculelor utilizate cu masa totala autorizata de pana Ia 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 inijiala

Prin semnarea prezentei am luat cuno;bnp ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepse;te conform legii
penale, cele declarate Hind corecte ;i complete,

Data ..................,....,.....

(semnatura autografa)

i numele ;i prcnumele/dcnulnirea persoanci fizicc saujuridicc=

) Sc va complcta: codul dc idcntificare nscala (codul numeric personal, numarul dc identificare 6scali. cc)duI de inrcgistrarc fiscala sau codul unic dc inregistrare, dupa
Gaz)

Al
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Anexa nr. 2.2

la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. / 2022

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind utilizarea temporara a locurilor publice pentru fotografiere profesionista, spectacole in aer liber, festivaluri,

manifestari promojionale, etc.

strada
tel/fax

Banca ,

')

nr. .........,. bloc

,. Numar de inregistrare la Registrul Comerjului
Sucursala

CU domiciliul/sediul localitatea

..,,.,......_. sector/jude!.
C.I,F.")

cont IBAN
unic/asociat/

in
SC.

reprezentata prln
identiflcat prln

in calitate de
B.I./C.I./C.I.P./Pa9aport seria

ac{ionar administrator/imputernicit
C.I.F

(

D.
nr.

Declar pe propria raspundere ca in data de desfa9or activitatea de

Perioada

(nr, zile)

2

Suprafa ja

3

Vatoare taxa

(let/zi sau
lei/m

4

(

Ma oblig ca la terminarea activitalii sa aduc/predau domeniut public in starea inijiala

Prin semnarea prezentei am luat cuno9tinla cd declararea necorespunzatoare adevarului se pedepse;te conform legii
penale, cele declarate fiind corecte 9i complete

Data ......................

(semnatura autografa)

> llunlclc ii prcllulllclc/dc11unlirca pcrsoilllcl llzlcc sail }uridicc

1 Sc va comptcta: codul dc idcntincarc fiscali cc(>duI nulncric personal. nulnirul dc idcntincarc tIscali. codtll dc inrcglstrarc tIscali sau cocluI unic dc inrcgistrare. (Iupi ,
Chcaz )
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Anexa nr. 2.3
la Normele metodologice ale H.C,G.M.B. nr. / 2022

Exemplul a)

1 : III : I

I - I ' I

1 : 1
I - I

: 1 : 1 : T :

1 : 1

1 : 1 : 1

III
IIII - I

III
: III : 1 :

Exemplul b)

1 : 1

1 : 1

III
I - I

III

Legenda:

- pilon de susjinere ;

- panou publicitar (vedere din plan vertical) ;

- suprafa Ia care include metrul de teren adaugat la limitele exterioare ale
panoului, afi9ajului sau ale structurii de susjinere

d.
(



Anexa nr. 2.4.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. L 2022

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice

pentru persoane fizice

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI

CNP/NIF/CIF.
IB.I./C.I./C.I.P./PA$APORT seria ....... nr.

.LOCALITATEA...............,....................STRADA......
SC...............,...ET................AP.....................SECTOR

.TELEFON/FAX
NR.............,......BL
,CODULPO§TAL

•••••••••••

Suprafa ja de
teren ocupata

3

Destina(ie utilizare
Ioc public

* se va mentiona una din cele 12destina Iii prezentate mai jos

DESTINATIILE DE UT}LIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE

1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfa;urarea unor activitali de comercializare cu caracter sezonier (ocazbnat)

2. Taxa pentru utilizarea locurilorpublice pentru activitali de comercializare a pmdusetor alimentare $i nealimentare

3, Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unita[i de alimentatie publica ;i terase de vaM

4. Taxa pentru utilizarea locuriFor publice pentru pestari servicii

5, Taxa pentru uttlizarea locuHlor publice pentru jocuri de noroc 9i schimb vatutar

6. Taxa pentru utilizarea !ocurilor publice pentru depozite 9i anexe la conshucjii

7. Taxa pentru utilizarea tocurilor publice pentru activitali de comercializare exclusiva de presa gi carte

8. Taxa perltru utilizarea locurilor publice pentru OQanizare de ;antier

9, Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcari de n9edinla

10. Taxa pentru utilizarea Eocurilor publice pentru garaje

11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

12. Taxa pentru utilizarea locurilorpublice pentru cale suplirnentara de acces

(

PNn semr\area pezentei am luat curIa;tinla ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepse;te conform legii penale, cele declarate Hind corecte ;i
complete

Data completarii,....,....,........,....,......,..,.,/ 20

(semnatura autografa)

) numele ;i prcnumele/denumirca pcrsoanei fizicc



Anexa nr. 2.5
la Normele metodotogice ale H.C.G.M.B. nr. / 2022

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice

pentru persoane juridice

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI

CODUL UNIC DE iNREGISTRARE
NUMAR DE iNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI
LOCALITATEA.....,..............................STRADA,
SC................... ET................AP.....................SECTOR.
TELEFON/FAX ___.„__._„____„.____.____.„.„_____„BANCA,
SUCURSALA _„._______._._.„___„.„__„_„._„„_„_„_.CONTLII

NR

CODUL PO;TAL

.BL

HHPPHHPPBPBB••+R!•B••B••BHB+P•H•HHPH

Suprafaja de
teren ocupati

Destinajie
utitizare loc

public
Locul amplasarii

Total taxa

(

* se va menjiona una din cele 12 destina iii prezentate mai jos

DESTINATIILE DE UTiLIZARE ALE LOCURILORPUBLICE

1.Taxa pentru utilizarea locurilorpublice pentru desfa9urarea unor activitali de comerciallzare cu caracter sezonier (ocazional)

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitali de comercializare a produselor alimentare ;i nealimentare

3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitali de alimentatie publica 9i tense de vara

4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru pnstari servicii

5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc9i schimb valutar

6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite ;i anexe la construeIi

7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activita[i de comercializare exclusiva de presa ;i carte

8. Taxa pentru utilizarea locurilor pub lice pentru OQanizare de 9antier

9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcari de re9edin@

10. Taxa pentru utitizarea locurilorpublice pentru garaje

11 . Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

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

(

Prtn semnarea prezentei am luat cuno9tin Ia ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepse9te conform legii penale, cele
declarate fiind corecte ;i complete

Data completarii........,.....,..., / 20

DIRECTOR, SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL

(numele, prenumele si semnatura )
(;tampila societa iii)

(numele, prenumele 9i semnatura)

Jg
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
Primar General

/J2 /6a4 Zag.o9.2z22 .

REFERAT DE APROBARE

privind stabilirea nivelurilor impozitelor 9i taxelor locale in municipiul Bucure9ti,
incepand cu anul 2023

Potrivit art. 491 ann. (1) 9i alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pnvind Codul fiscal, cu modificarile 9i completarile
ulterioare: "in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta Tntr-o anumita suma Tn lei sau care este stabilita
pe baza unei anumite SLime in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana Ia data de 30 aprilie, de catre consiliile
locale, !inand cont de rata infla[tei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanjelor
Publice 9i Ministerului Dezvoltarii Regionale 9i Administrajiei Publice.

Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local 9i se aplica Tn anul fiscal urmator.
La nivelul municipiului Bucure$ti, aceasta atribu jie revine Consiliului General al Municipiului Bucure9ti".

Conform informajiilor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucarilor Publice 9i Administra jei, pentru anul
2021, rata inflajiei este 5,1 %

in conformitate cu prevederile art. 489 ann. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, autoritatea detiberativa a administra{iei publice locale, la propunerea autorita Iii executive, poate
stabili cote adijionale Ia impozitele 9i taxele locale prevazute Tn Titlul IX, in func jie de umatoarele criterii: economice,
sociale, geografice, precum 9i de necesitalile bugetare locale, cotele adijionale stabilite neputand fi mai mari de 50%
fa@ de nivelurile maxime stabilite in Codul fiscal,

Potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, Consiliut General al Municipiului Bucure9ti poate institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor pubtice 9i
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura 9i arheologtce ;i altele asemenea,
precum 9t taxe pentru dejinerea sau utiiizarea echipamentelor gi utilajelor destinate objlnerii de venituri care folosesc
infrastructura publica locala

Bonifica Iia pentru plata cu anticipajie, pana Ia data de 31 maRie a impozttului/taxei pe cladiri, impozitului/taxei
pe terenuri 9i impozitul pe mijloacele de transport datorate de catre contribuabili este de pana Ia 10%.

FaQ de cele de mai sus 9i vazand raportul de specialitate al Direcjiei Generate Economice - Direc{ia Venituri,
supun aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucure9ti alaturatul proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor
impozitelor ;i taxelor locate in municipiul Bucure9ti, Tncepand cu anul 2023

r

(

PRIMAR GENERAL,
Nicq9or/pAN

Avizat,

Direcjia

fecutivD

Fan\ 10RDACHE

Tntocmit:

''"; W
Bd Regina Elisabeta nr 47, cod po9tal 050013. sector 5. Bucure gi. Romania
Tel: 021 305 55 00
http.//www .pmb . ro

JB



b\-

bY a#// C

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
\J

Direcjia Generala Economica
Direcjia Venituri

RAPORT DE SPECIALITATE
privind stabilirea niveludlor impozitelor 9i taxelor locale in municipiul Bucure9ti,

incepand cu anul 2023

Conform art. 491 alin, (1) 9i aHn. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ;i completarile
ulterioare: "in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta Tntr-o anumita suma Tn lei sau care este stabilita
pe baza unei anumite SLime in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana Ia data de 30 aprilie, de catre consiliile
locale, {inand cont de rata inflajiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanjelor
Publice 9i Ministerului Dezvoltarii Regionale ;i Administrajiei Publice,

Sumele indexate conforrn alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local 9i se aplica Tn anul fiscal urmatar.
La nivelul municipiului Bucure9ti, aceasta atribu jie revine Consiliului General al Municipiului Bucure;ti".

Conform informajiilor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltirii, Lucrarilor Publice §i Administratiei, pentru anul
2021 , rata inflajiei este 5,1%.

Potrivit art. 489 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarite $i completarile ulterioare,
autoritatea deliberativa a administrajlei publice locale, la propunerea autoritalii executive, poate stabili cote adijionale la
impozitele 9i taxele locale prevazute Tn Titlul IX, in funcjie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice,
precum ;i de necesitalile bugetare locale, cu excep jia taxelor judiciare de timbru, precum 9i a taxelor extrajudiciare de
timbru prevazute de lege, cotele adijionale stabilite neputand fi mai mari de 50% faB de nivelurile maxime stabilite in

in conformitate cu prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucure9ti poate institui taxe pentru utilizarea temporara a
locurilor publice ;i pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura 9i arheologice 9i
altete asemenea, precum 9i taxe pentru dejinerea sau utilizarea echipamentelor 9i utilajelordestinate obtineHI de venituH

activitalile cu impact asupra mediului Tnconjurator,
Potrivit art. 470 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, in

cazul mijloacelor de transport hit)ride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local.
Pentru plata cu anticipa jie a impozitului/taxei pe cladid, impozitului/taxei pe teren 9i impozitul pe mijloacele de

transport datorat pentru Tntregul an de catre contribuabili, pana Ia data de 31 maRie a anului respectiv, se acorda o
bonifica[ie de pana Ia 10%.

Titlul IX

care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localita Iii unde acestea sunt utilizate, precum 91 taxe pentru

r

r

DIRECTOR EXECUTIV,
Lenu bB@TA

SEF SERVICIU
Victor C

Intocmit : lulia Fot

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5, Bucure$ti, Romania
Tel: 021 305.55 00 Int, 5095

http://www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI .,1
Direcjia Generala Economica &TJ y“' i
Direc4ia VenituH

UVf , r 1 LlTT:rTlgC :Di liLLe ItS
f ' ! eIID t

21 -02' 2822
ltITr cnE MR

i . S ; ' :

2 1 FEg. 2822

catre: CABINET SECRETAR GENERAL , /

( 21. FEB, 2022

Prin prezenta, va transmitem, alaturat, spre avizare, proiectul de hotarare privind stabilirea niveluHlor

impozitelor §i taxelor locale in municipiul Bucure§ti, Tncepand cu anul 2022, Tnsojit de documentele prezentate

in opisul anexat prezentei. 1 ' - /
C)pisul cupHnde 30 de pagini.

Cu stima ;i muljumiri pentru colaborare,

4

DIRECTOR EXECUTIV,

Bd Regina Elisabeta nr. 47. cod po$taI 050013, sector 5. Bucure$i. RomanIa

Tel' 021.305.55.00 int 5095

http://www,pmb ro
8/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI
.Direcjia Generala Econornica
Direcjia Venitud

OPIS

la proiectul de hotarare privind stabiFirea nivelurilor impozitelor §i taxelor locale in municipiul Bucure9ti,

Tncepand cu anul 2023:
(

1. Raportu! de specialitate al Direcjiei Generala Economica . Direcjia Venituri - original;

2. Referatul de aprobare a Primarului General - original;

3, Proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor ;i taxelor locale in municipiul Bucure§ti,

Tncepand cu anul 2023- original;

4. Anexa nr. I - original;

5. Anexa nr. 2 - oHginal;

6. Anexa nr. 2a- oHginal;

7. Anexele nr. 2.1 - 2.5 - originale;

8, Total 30 pagini.

( ' \
Cu stima,

DIRECT£) Inn

JUGWJ
DIRECTOR EXECUTIV,

/Lenu ta BONCOb
/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$taI 050013. sector 5. Bucure gi. Romania
Tel: 021 .305.55.00 Int. 5095

http://www.pmb.ro




