
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
pentru modificarea ~i completarea Hotan3rii Consiliului General at Municipiului 
Bucure~ti nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor ~i taxelor 

locale in municipiul Bucure~ti, incepand cu anul2021 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti nr. 
f904/21.04.2021 ~i raportul de specialitate al Directiei Generate Economice - Directia Venituri 
nr. 1422/21.04.2021; 

Vazand avizul Comisiei economice, buget, finante ~i credite externe nr. 50/23.04.2021 ~i 

avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 146/26.04.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

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

Cu respectarea prevederilor: 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, republicata; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) ~i art. 139 alin. (3) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
y lterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
H OTARA$TE: 

Art.l Se suspenda, pana Ia data de 31.12.2021, aplicarea taxei pentru utilizarea locurilor 
pub lice cu unitati de alimentatie publica ~i terase de vara prevazuta Ia pet. 3. 13 din anexa nr. 2 
a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 139/2020 privind stabilirea nivelurilor 
impozitelor ~i taxelor locale in municipiul Bucure~ti, incepand cu anul 2021, precum ~i 

dispozitiile pet. 3.11 din anexa nr. 2a referitoare Ia Normele metodologice de aplicare a taxelor 
pentru utilizarea temporara a locurilor publice ~i a altor ta m · iul Bucure~ti. 

Art.ll incepand cu data prezentei se abroga pre ~r" · Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti nr. 429/21.1 ~020. .; ~02  

~-l 



Art.lll Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti, autoritatile din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucure~ti care 
administreaza domeniul public, precum ~i consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure~ti 
vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.IV Prezenta hotarare se comunica autoritatilor din subordinea Consiliului General al 
I 

Municipiului Bucure~ti care administreaza domeniul public, consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucurel?ti ~i institutiilor publice de interes local ale municipiului Bucure~ti. 

Aceasta hotarare a fast adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti din data de 27.04.2021. 

PRE~EDINTE DE $EDINJA, SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgi? 

Bucuresti, 27.04.202f 
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