
HOTARARE 
privind stabilirea nivelului unor impozite si taxe locale in municipiul Bucuresti,  

pentru anul 2006 
 
 Avand în vedere Expunerea de motive a primarului general şi Raportul de specialitate 
al Directiei Venituri ; 
 Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti; 
 In conformitate cu prevederile art. 288 alin. 1 din Legea privind Codul fiscal nr. 
571/2003 si ale Hotararii Guvernului nr. 797/14.07.2005 privind aprobarea nivelurilor pentru 
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,  care se 
indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006; 
 În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d), art. 46 alin. 3 si a art.  95 alin. 3 din Legea 
nr. 215/2001 administratiei publice locale, 
 
 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 
 

HOTARASTE 
 
 Art. 1 Pentru anul 2006 nivelul impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti 
pentru care Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste limite si maxime sunt cele 
prevazute in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2 Pentru anul 2006 nivelul taxelor pentru utilizarea temporara a domeniului 
public al municipiului Bucuresti sunt cele prevazute in anexa 2 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 Art. 3 Pentru anul 2006 “Regulamentului pentru organizarea si functionarea 
cimitirelor si crematoriilor umane”este cel prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
 Art. 4 Acordarea scutirilor si facilitatilor prevazute de art. 286 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, pentru impozitul pe cladiri si terenuri, care se constituie venituri al 
bugetului consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si modalitatea de 
acordare a acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliilor Locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti. 
 Art. 5 Bonificatia pentru plata cu anticipatie,  pana la data de 15 martie 2006, a 
impozitului pe cladiri, terenuri si a taxei auto datorat de persoanele fizice  pentru intregul an, 
este de 10%. 
 Art. 6 Prezenta hotarare se comunica primariilor sectoarelor 1 - 6 ale municipiului 
Bucuresti şi se aduce la cunostinta publica, conform legii. 
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Anexa 1 
 
 
 
 
 

Denumirea impozitului/taxei Reglementare 
legala (art. din 

Legea nr. 
571/2003 privind 

Codul fiscal) 

Nivelul impozitului/taxei 

Impozit cladiri datorat de persoane juridice 
 
- pentru cladirile reevaluate  
 
- pentru cladiri care nu au fost reevaluate in 
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinta 

 
 
 
Art. 253 alin. 2) 
 
Art. 253 alin. 6) 

 
 
 
1 % asupra valorii de inventar a 
cladirii 
 
10% asupra valorii de inventar a 
cladirii pana la data primei 
reevaluari  

Taxele pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism, a autorizatiilor de construire si a 
altor avize asemanatoare : 
Suprafata pentru care se obtine certificatul 
de urbanism ; 
 
a). Pânã la 150 m2 inclusiv 
 
b). intre 151 mp. si 250 pm. Inclusiv 
 
c). intre 251 mp. si 500 pm. Inclusiv 
 
d). intre 501 mp. si 750 pm. Inclusiv 
 
e). intre 751 mp. si 1.000 pm. Inclusiv 
 
f). peste 1.000 mp pentru fiecare mp. care 
depaseste 1000 mp. 

Art. 267 alin. 1)  
 
 
 
 
4 lei/certificat 
 
5 lei/certificat 
 
 
7 lei/certificat 
 
8 lei/certificat 
 
10 lei/certificat 
 
10 lei +1leu/m2 pt. fiecare metru 
patrat care depaseste 1000 m2 

 
 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
foraje sau excavãri necesarã studiilor 
geotehnice, ridicãrilor topografice, 
exploatãrilor de carierã, balastierelor, 
sondelor de gaze si petrol, precum si altor 
exploatãri 

Art. 267 alin. 4) 6 Lei/m2

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru chioscuri, tonete, cabine, 
spatii de expunere, situate pe cãile si în 
spatiile publice, precum si pentru 
amplasarea corpurilor si a panourilor de 
afisaj, a firmelor si reclamelor  

Art. 267 alin. 7) 6 Lei/m2. 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrãrile de racorduri si 
bransamente la retele publice de apã, 

Art. 267 alin. 11) 9 Lei/racord 



canalizare, gaze, termice, energie electricã, 
telefonie si televiziune prin cablu 
Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de cãtre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului, de cãtre primari sau 
de structurile de specialitate 

Art. 267 alin. 12) 11 Lei/aviz 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclaturã stradalã si adresã 

Art. 267 alin. 13) 7 Lei/certificat 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
pentru desfãsurarea unei activitãti 
economice 

Art. 268 alin. 1) 57 Lei/autorizatie 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
sanitare de functionare 

Art. 268 alin. 2) 14 Lei/autorizatie 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, detinute de consiliile 
locale 

Art. 268 alin. 3) 23 Lei/m2. de plan 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de 
producãtor 

Art. 268 alin. 4) 57 Lei/certificat 

Taxa pentru servicii de reclama si 
publicitate 

Art. 270 alin. 4) 3 % aplicata la valoarea 
serviciilor de reclama si 
publicitate 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate∗ : 
 
a). in cazul unui afisaj situat in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica; 
 
b). in cazul oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate 

Art. 271 alin. 2)  
 

 
 
 
23 Lei/m2. sau fractiune de mp. 
 
 
17 Lei/m2. sau fractiune de mp. 

Impozitul pe spectacole ; 
 
a). in cazul videotecilor  
b). in cazul discotecilor 

Art. 275 alin. 2) 
 

 
 
1 Leu/m2. 
2 Lei/m2. 
 

Taxa pentru : 
- vizitarea muzeelor 
- caselor memoriale 
- monumentelor istorice de arhitectura 

si arheologice 

Art. 283 alin. 1)  
13 Lei/m2. 
 

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea 
echipamentelor destinate în scopul obţinerii 
de venit 

Art. 283 alin. 2) 13 Lei/m2. 

Taxa anuala pentru vehicule lente Art. 283 alin. 3) 34 Lei/m2. 
 
                                                 
∗ Nota: Depunerea declaratiilor fiscale este obligatorie in cazul utilizarii unui panou, afisaj sau 
structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public, care nu are la baza un 
contract de publicitate. 
 
 


