Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRÂRE
privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale
in municipiul Bucuresti, pentru anul 2006
Nr.: ___ din ______

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. 287, 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. 99 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE

Art. 1 Pentru anul 2006 nivelurile impozitelor si taxelor locale in municipiul
Bucuresti prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte acte normative
specifice, sunt cele prevazute in Anexa nr. 1.
Art. 2 Pentru anul 2006 nivelul taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor
publice din municipiul Bucuresti sunt cele prevazute in Anexa nr. 2.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucureşti, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Art. 3 Pentru anul 2006 nivelul altor taxe ce se incaseaza la bugetul municipiului
Bucuresti sunt cele prevazute in Anexa nr. 3.
Art. 4 Bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana la data de 15 martie 2006, a
impozitului pe cladiri, terenuri si a taxei auto, datorate de persoanele fizice pentru
intregul an, este de 7 %.
Art. 5 Pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor prevazute in prezenta
hotarare se percep majorari/dobanzi si penalitati conform prevederilor legale referitoare
la creantele bugetare.
Art. 6 Se aproba Normele Metodologice de aplicare a prevederilor prezentei
hotarari si modelul declaratiilor de impunere, prevazute in Anexa nr.4.
Art. 7 Prezenta hotarare abroga art. 2 din H.C.G.M.B. nr . 228/2002 si orice alte
prevederi contrare.
Art. 8 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 9 Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1 - 6 si se aduce la
cunostinta publica, conform legii.

PRESEDINTE DE SEDINTA
………………………………

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
DUMITRU STANESCU

Anexa nr.1
la H.C.G.M.B. nr. ____/___________2005

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PREVAZUTE IN LEGEA NR. 571/2003
PRIVIND CODUL FISCAL
SI ALTE ACTE NORMATIVE SPECIFICE,
PRECUM SI AMENZILE CARE SE INDEXEAZA ANUAL PRIN HOTARARE A
GUVERNULUI

Denumirea impozitului/taxei

1.1. IMPOZITUL PE CLADIRI

Nivelurile prevazute
pentru anul 2006
- lei/m2 -

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat,
din caramida arsa, piatra naturala sau alte
materiale asemănătoare
-cu instalaţíi de apă, canalizare, electrice şi
încălzire
-fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate
sau încălzire
2. Cladiri cu pereti din lemn, cărămidă nearsă,
paiantă, vălătuci, şipci sau alte materiale
asemănătoare
-cu instalaţíi de apă, canalizare, electrice şi
încălzire
-fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate
sau încălzire
2.1. Cladiri cu pereti din alte materiale
asemănătoare cu cele mentionate la pct. 2.
-cu instalaţíi de apă, canalizare,electrice şi
încălzire
-fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate
sau încălzire
3. Construcţii anexe corpului principal al unei
clădiri, având pereţii din beton, cărămidă arsă,
piatră sau alte materiale asemănătoare
-cu instalaţíi de apă , canalizare,electrice şi
încălzire
-fără instalaţii de apă ,canalizare, electricitate

669
397

182
114

300
188

200
102

sau încălzire
4. Construcţii anexe corpului principal al unei
clădiri, având pereţii din lemn, cărămidă nearsă,
vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare
-cu instalaţíi de apă, canalizare, electrice şi
încălzire
-fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate
sau încălzire
4.1. Construcţii anexe corpului principal al unei
clădiri avand peretii din alte materiale
asemănătoare celor de la pct. 4
-cu instalaţíi de apă, canalizare, electrice şi
încălzire
-fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate
sau încălzire
5. 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

68
45

100
66

1 % asupra valorii de inventar a cladirii
5% asupra valorii de inventar a cladirii pana la data
primei reevaluari
- lei/ha-

1.2. IMPOZITUL PE TERENURILE
AMPLASATE IN
INTRAVILAN-TERENURI CU
CONSTRUCŢII
ZONA A

7404

ZONA B

6148

ZONA C

4648

ZONA D

3180

IMPOZITUL PE TERENURILE
AMPLASATE IN INTRAVILAN-ORICE
ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT
CEA DE TE-RENURI CU CONSTRUCTII
Categoria de folosinţă

- lei/ha-

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

teren arabil
păşune

20
15

15
13

13
11

11
9

fâneaţă

15

13

11

9

vie
livadă

33
38

25
33

20
25

13
20

pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

20

15

13

11

teren cu ape

11

9

6

x

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE
IN EXTRAVILAN
Indiferent de zona unde este situat
1.3. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE
TRANSPORT

- lei/ha1
- lei/500 cm sau fracţiune3

A. MIJLOACE DE TRANSPORT CU
TRACTIUNE MECANICA
A.1. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 2000 cmc inclusiv
A.2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 2000 cmc
A.3. Autobuze, autocare, microbuze
A.4. Alte vehicule cu tractiune mecanică cu
masa totală maximă autorizată de până la 12t
inclusiv
A.5. Tractoare înmatriculate
A.6. Motociclete, motorete si scutere
B. AUTOVEHICULE DE TRANSPORT
MARFĂ CU MASA TOTALĂ
AUTORIZATĂ DE PESTE 12T
Taxă autovehicule cu două axe cu masa totală
autorizată peste 12t, dar nu mai mult de 13t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

7
12
24
28

16
8
-lei/vehicul-

100
110

Taxă autovehicule cu două axe cu masa totală
autorizată peste 13t,dar nu mai mult de 14t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

110

Taxă autovehicule cu două axe cu masa totală
autorizată peste 14t,dar nu mai mult de 15t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

167

Taxă autovehicule cu două axe cu masa totală
autorizată peste 15t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie
Taxă autovehicule cu trei axe cu masa totală
autorizată peste 15t, dar nu mai mult de 17t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie
Taxă autovehicule cu trei axe cu masa totală
autorizată peste 17t, dar nu mai mult de 19t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie
Taxă autovehicule cu trei axe cu masa totală
autorizată peste 19t, dar nu mai mult de 21t

167

235

235
533

110
120

120
216

-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie
Taxă autovehicule cu trei axe cu masa totală
autorizată peste 21t, dar nu mai mult de 23t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie
Taxă autovehicule cu trei axe cu masa totală
autorizată peste 23t, dar nu mai mult de 25t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

216
280

280
432

432
671

Taxă autovehicule cu trei axe cu masa totală
autorizată peste 25t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

432

Taxă autovehicule cu patru axe cu masa totală
autorizată peste 23t, dar nu mai mult de 25t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

280

Taxă autovehicule cu patru axe cu masa totală
autorizată peste 25t, dar nu mai mult de 27t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

284

Taxă autovehicule cu patru axe cu masa totală
autorizată peste 27t,dar nu mai mult de 29t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

443

Taxă autovehicule cu patru axe cu masa totală
autorizată peste 29t,dar nu mai mult de 31t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie

704

Taxă autovehicule cu patru axe cu masa totală
autorizată peste 31t
-cu sistem de suspensie pneumatică şi
echivalent recunoscut
-cu alt sistem de suspensie
C. COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE
(AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU
TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT
MARFĂ CU MASĂ TOTALĂ MAXIMĂ

671

284

443

704

1044

704
1044
-lei/vehicul-

AUTORIZATĂ DE PESTE 12T

Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+1 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 12t, dar nu
mai mult de 14t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+1 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 14t,dar nu
mai mult de 16t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+1 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 16t, dar nu
mai mult de 18t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+1 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 18t,dar nu
mai mult de 20t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+1 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 20t, dar nu
mai mult de 22t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+1 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 22t, dar nu
mai mult de 23t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+1 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 23t, dar nu
mai mult de 25t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+1 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 25t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut

100
110

110
120

120
130

130
140

140
150

150
189

189
340

340

-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 23t, dar nu
mai mult de 25t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 25t, dar nu
mai mult de 26t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 26t, dar nu
mai mult de 28t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 28t, dar nu
mai mult de 29t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 29t, dar nu
mai mult de 31t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 31t, dar nu
mai mult de 33t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 33t, dar nu
mai mult de 36t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 36t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

597

120
136

136
224

224
329

329
397

397
651

651
904

904
1373

904
1373

Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+3 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 36t, dar nu
mai mult de 38t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 2+3 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 38t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 3+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 36t, dar nu
mai mult de 38t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 3+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 38t, dar nu
mai mult de 40t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 3+2 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 40t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 3+3 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 36 t, dar nu
mai mult de38t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 3+3 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 38t, dar nu
mai mult de 40t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
Taxă combinaţii de autovehicule cu 3+3 axe cu
masă totală maximă autorizată peste 40t
-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică
sau un echivalent recunoscut
-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
D. REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa
totala maxima autorizata pana la 1t inclusiv

719
1001

1001
1361

636
883

883
1221

1221
1806

362
437

437
653

653
1040
-lei/vehicul-

7

Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa
totala maxima autorizata peste 1t, dar nu mai
mult de 3t
Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa
totala maxima autorizata peste 3t, dar nu mai
mult de 5t
Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa
totala maxima autorizata peste 5t
E. MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA
Taxa luntre, barci fara motor, scutere de apa,
folosite ptr.uz si agrement
Taxa barci fara motor, folosite in alte scopuri
Taxa barci cu motor

24

37

46
- lei/mijloc de transport 13
38
75

Taxa bacuri, poduri plutitoare

627

Taxa salupe

376

Taxa iahturi

1882

Taxa remorchere si impingatoare
Taxa remorchere si impingatoare pana la 500 CP
inclusiv
Taxa remorchere si impingatoare peste 500 CP ,
dar nu peste 2000 CP
Taxa remorchere si impingatoare peste 2000
CP,dar nu peste 4000 CP
Taxa remorchere si impingatoare peste 4000 CP
Taxa vapoare - ptr.fiecare 1000tdw sau fractiune
din acesta
Taxa ceamuri, slepuri si barje fluviale
Taxa ceamuri, slepuri si barje fluviale cu
capacitatea de incarcare pana la 1500t inclusiv
Taxa ceamuri, slepuri si barje fluviale cu
capacitatea de incarcare de peste 1500t, dar nu
peste 3000t
Taxa ceamuri, slepuri si barje fluviale cu
capacitatea de incarcare de peste 3000t
1.4. TAXE PENTRU ELIBERAREA
CERTIFICATELOR,
AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, in mediul urban
Suprafata pentru care se obtine certificatul de
urbanism
a). Pânã la 150 m2 inclusiv
b). intre 151 m2. si 250 m2 inclusiv
c). intre 251 m2. si 500 m2 inclusiv
d). intre 501 m2 si 750 m2 inclusiv
e). intre 751 m2 si 1.000 m2 inclusiv

376
627
1004
1505
126
- lei/mijloc de transport 126
188

314

- lei/certificat -

40
50
70
80
100

f). peste 1.000 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
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
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind
lucrãrile de racorduri si bransamente la retele
publice de apã, 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
Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclaturã stradalã si adresã
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru
desfãsurarea unei activitãti economice
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de
functionare
Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
detinute de consiliile locale
- fisa tehnica imobiliara
- reconstituire plan
Taxa pentru eliberarea certificatelor de
producãtor

100 +2 lei/m2 pt. fiecare m2 care depaseste 1000 m2
60 lei pentru fiecare m2

60 lei pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de
constructie

20 lei pentru fiecare racord

50 lei

15 lei
100 lei
25 lei
23 lei/m2 sau fractiune de m2
16 lei/fisa
21 lei/plan
57 lei

1.5. TAXE PENTRU FOLOSIREA
MIJLOACELOR 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
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate
1.6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestare artistica sau activitate distractiva:

- lei/m2 sau fractiune de m2 50
30
3 % aplicata la valoarea serviciilor de reclama si
publicitate
- m2/zi -

a) in cazul videotecilor

1 leu

b) in cazul discotecilor

2 lei

1.7. TAXA HOTELIERA
1.8. ALTE TAXE LOCALE
1.8.1. Taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale sau a
monumentelor istorice, de arhitectura si
arheologie
1.8.2. Taxa zilnică pentru deţinerea sau
utilizarea echipamentelor
destinate în scopul obţinerii de venit
1.8.3. Taxa anuala pentru vehicule lente
1.8.4. Taxa privind accesul autovehicolelor
destinate transportului de
marfuri si a utilajelor cu masa totala
maxima autorizata mai
mare de 5 tone in municipiul Bucuresti
a) pentru accesul si circulatia in zona A :
- 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
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
1.8.5. Taxa pentru inregistrarea vehiculelor
pentru care nu exista
obligativitatea inmatricularii
1.8.5.1. Taxa inregistrare numar pentru
autovehiculele nesupuse
inmatricularii
1.8.5.2. Taxa pentru eliberarea certificatului
de inregistrare
1.8.5.3. Taxa pentru eliberarea placutei cu
numarul de inregistrare
1.8.6.
Taxa
pentru
organizarea
si
desfasurarea jocurilor de artificii
1. 8.7.Taxa pentru eliberarea de duplicate
Aviz Urbanism si Plan
reglementari
1.8.8. Taxa aviz desfacere pavaje
1.8.9. Taxa aviz traseu
1.8.10. Taxa aviz comisie coordonare
1.8.11. Taxa Acord Primar General pentru

3% aplicata la tariful de cazare

13 lei/zi
13 lei/zi

34 lei/an
- lei/zi -

220
430
860
1290
1720
2140

60
110
170
220
270
330

40 lei/numar de inregistrare autovehicul

24 lei/certificat
30 lei/placuta
300 lei/minut

10 lei/foaie

10 lei/aviz
20 lei/aviz
35 lei/aviz
10 lei/acord

strazi modernizate
1.9 SANCŢIUNI
Contraventia prevazuta in Codul Fiscal la art.
294 alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de
la ………..¹) lei la ………2) lei, iar cea de la
lit.b) cu amenda de la ……….3) lei la
…………4) lei
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacole constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la ………..¹) lei la
………2) lei
LIMITELE AMENZILOR IN CAZUL
PERSOANELOR JURIDICE
Contraventia prevazuta in Codul Fiscal la art.
294 la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda
de la ………..¹) lei la ………2) lei, iar cea de la
lit.b) cu amenda de la ……….3) lei la
…………4) lei
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de
intrare la spectacole constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la ………..¹) lei la
………2) lei

60¹)
1102)
1103)
3404)
230¹)
11302)

230¹)
4502)
4503)
13604)
910¹)
45402)

Anexa nr. 2
la H.C.G.M.B. nr. _____/_________2005
TAXE LOCALE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

VALOARE lei (RON)/mp/zi)
DENUMIRE TAXA
1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru desfasurarea unor activitati de
comercializare cu caracter sezonier
(ocazional)
2. Taxa pentru utilizarea locurilor
publice pentru activitati de comercializare
a
produselor alimentare si nealimentare
3. Taxa pentru utilizarea locurilor
publice cu unitati de alimentatie publica
si terase
de vara
4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru prestari servicii
5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru jocuri de noroc si schimb valutar
6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru depozite şi anexe la constructii
7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru activitati de comercializare
exclusiva
de presa si carte
8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru organizare de santier
9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice
cu parcari de resedinta
10. Taxa pentru utilizarea locurilor
publice pentru garaje
11.Taxe pentru utilizarea locurilor publice
pentru filmare si fotografiere
profesionista
12. Taxa pentru utilizarea locurilor
publice pentru spectacole in aer liber,
festivaluri,
manifestari promotionale
13. Taxa pentru utilizarea locurilor
publice cu mijloace publicitare
14. Taxa pentru terenuri apartinand
locurilor publice folosite pentru culturi
agricole
15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice
pentru cale suplimentara de acces

zona A

zona B

zona C

zona D

0,90

0,70

0,55

0,40

0,80

0,62

0,50

0,36

1

0,78

0,62

0,45

0,57

0,44

0,35

0,25

1,50

1,20

0,95

0,69

0,46

0,36

0,28

0,20

0,60

0,47

0,37

0,27

1,20

0,93

0,73

0,53

0,21

0,16

0,13

0,10

0,05

0,04

0,03

0,02

72

56

44,20

32

24

18,70

14,70

10,70

0,46

0,36

0,28

0,20

0,13

0,10

0,08

0,06

0,36

0,28

0,22

0,16

Anexa nr. 3
la H.C.G.M.B.
nr.__________/_______2005

ALTE TAXE LOCALE CE SE INCASEAZA LA BUGETUL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
DENUMIRE TAXA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

Taxe pentru concesionarea locurilor de inhumare (pana la 7 ani) :
cimitire categoria I
cimitire categoria II
cimitire categoria III
cimitire categoria IV
Taxe pentru concesionarea unui loc de inhumare pe termen nelimitat :
cimitire categoria I
cimitire categoria II
cimitire categoria III
cimitire categoria IV
Taxa pentru concesionarea unei nise pe termen nelimitat la
Crematoriul Uman
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
Taxe pentru transformarea locului de inhumare de 7 de ani in
concesiune pe termen nelimitat:
cimitire categoria I
cimitire categoria II
cimitire categoria III
cimitire categoria IV
Taxa pentru avizele neconditionate de realizare a unor masuri de protectie
civila (lei/mp suprafata construita desfasurata )

Taxa pentru avizele conditionate de realizarea de adaposturi de
protectie
civila (lei/mp suprafata construita desfasurata)
3.8. Taxa pentru suprafata construita a adapostului (lei/mp )
3.9. Taxa pentru extinderi, amenajari, inlocuiri de utilitati publice (lei/ml
tronson)

VALOARE
(lei)
20
13
11
8
280
200
80
40
20

70
50
20
10

252
180
72
36
1

1

1
1

NOTA : Taxele pentru avizele de protectie civila in cazul constructiilor de locuinte se reduc cu 50 %.
Categoriile cimitirelor municipiului Bucuresti sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003
privind aprobarea “Regulamentului pentru organizarea si functionarea cimitirelor si
crematoriilor umane”.

Anexa nr. 4
la H.C.G.M.B. nr. ____/___________2005
NORME METODOLOGICE
de aplicare a hotararii privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor
locale in municipiul Bucuresti, pentru anul 2006
DISPOZIŢII GENERALE
Definitii
Rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;
Zone din cadrul localitatii - zone stabilite de Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de
retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativteritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,
registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor
evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.
Institutii publice reprezinta o denumire generica ce include: Parlamentul,
Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate
ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome,
unitatile administrativ-teritoriale, precum si institutiile si serviciile publice din
subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare.
Prin incinte care sunt folosite pentru activitati economice se intelege spatiile
utilizate pentru realizarea oricaror fapte de comert, astfel cum sunt definite in
Codul comercial, ce excedeaza destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu
sunt supuse impozitului pe cladiri.
Prin sintagma cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult se
intelege bisericile - locasurile de inchinaciune, casele de rugaciuni - si anexele
acestora. Termenul lacas este varianta a termenului locas.
Anexele bisericilor se refera la orice incinta care are elementele constitutive
ale unei cladiri, proprietatea oricarui cult recunoscut oficial in Romania, cum ar fi:
clopotnita, cancelaria parohiala, agheasmatarul, capela mortuara, casa parohiala cu
dependintele sale, destinata ca locuinta a preotului/preotilor slujitori/personalului
deservent, incinta pentru aprins lumanari, pangarul, troita, magazia pentru
depozitat diverse obiecte de cult, asezamantul cu caracter social-caritabil,
arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru desfasurarea activitatilor cu caracter
administrativ-bisericesc, resedinta chiriarhului, precum si altele asemenea; prin
asezamant cu caracter social-caritabil se intelege caminul de copii, azilul de
batrani, cantina sociala sau orice alta incinta destinata unei activitati asemanatoare.
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Acoperis - partea de deasupra care acopera si protejeaza o cladire de
intemperii, indiferent de materialul din care este realizat; planseul este asimilat
acoperisului in cazul in care deasupra acestuia nu mai sunt alte incaperi/incinte;
Balcon - platforma cu balustrada pe peretele exterior al unei cladiri,
comunicand cu interiorul prin una sau mai multe usi;
Cladire finalizata - constructie care indeplineste, cumulativ, urmatoarele
conditii:
1. serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de
materiale, de instalatii si de altele asemenea;
2. are elementele structurale de baza ale unei cladiri, respectiv: pereti si
acoperis;
3. are expirat termenul de valabilitate prevazut in autorizatia de construire si
nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii acesteia ori cladirea a fost realizata fara
autorizatie de construire; pentru stabilirea impozitului pe cladiri, se ia in calcul
numai suprafata construita desfasurata care are elementele de la pct. 2.
Incinta de deservire comuna - spatiu inchis in interiorul unei cladiri,
proprietatea comuna a celor care detin apartamente in aceasta, afectat scarilor,
lifturilor, uscatoriilor sau oricaror alte utilitati asemanatoare;
Logie - galerie exterioara incorporata unei cladiri, acoperita si deschisa catre
exterior printr-un sir de arcade sprijinite pe coloane sau pe stalpi;
Nivel - fiecare dintre partile unei cladiri cuprinzand incaperile/incintele
situate pe acelasi plan orizontal, indiferent ca acestea sunt la subsol, la nivelul
solului sau la orice inaltime deasupra solului;
Perete - element de constructie asezat vertical sau putin inclinat, facut din
beton armat, din caramida arsa sau nearsa, din piatra, din lemn, din valatuci, din
sticla, din mase plastice sau din orice alte materiale, care limiteaza, separa sau
izoleaza incaperile/incintele unei cladiri intre ele sau de exterior si care sustine
planseele, etajele si acoperisul;
Suprafata sectiunii unui nivel - suprafata unui nivel, rezultata pe baza
masuratorilor pe conturul exterior al peretilor, inclusiv suprafata balcoanelor si a
logiilor; in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior al
peretilor, suprafata sectiunii unui nivel reprezinta suma suprafetelor utile ale
tuturor incaperilor/incintelor, inclusiv a suprafetelor balcoanelor si a logiilor si a
suprafetelor sectiunilor peretilor, toate aceste suprafete fiind situate la acelasi nivel,
la suprafetele utile ale incaperilor/incintelor adunand si suprafetele incintelor de
deservire comuna.
Prin sintagma valoarea de inventar a cladirii, in scopul determinarii
impozitului pe cladiri, se intelege valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu,
inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, si care, dupa caz, poate fi:
- costul de achizitie, pentru cladirile dobandite cu titlu oneros;
- costul de productie, pentru cladirile construite de persoana juridica;
- valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinandu-se seama de
valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate,
pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit;
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- valoarea de aport pentru cladirile intrate in patrimoniu in cazul
asocierii/fuziunii, determinata prin expertiza, potrivit legii;
- valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate in baza
unei dispozitii legale.
1. Pentru identificarea municipiului Bucuresti si incadrarea acestuia pe
ranguri de localitati se au in vedere, cumulativ, prevederile:
a) Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului
Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulerioare, denumita in
continuare Legea nr. 2/1968;
b) Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificarile ulterioare, denumita
in continuare Legea nr. 351/2001.
2. Ierarhizarea functionala a municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor
Legii nr. 351/2001, este rangul 0 - Capitala Romaniei, municipiu de importanta
europeana.
3. In aplicarea prezentei hotarari, sectoarelor municipiului Bucuresti li se
atribuie acelasi rang cu cel al municipiului, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1968.
4. Delimitarea zonelor si stabilirea numarului acestora, atat in intravilanul,
cat si in extravilanul localitatilor, se stabilesc prin hotarari adoptate de catre
Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de pozitia terenului fata de
centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei
unitati administrativ-teritoriale, pe baza documentatiilor de amenajare a teritoriului
si de urbanism, a registrelor agricole, a evidentelor specifice cadastrului imobiliaredilitar sau a oricaror alte evidente agricole sau cadastrale.
5. Identificarea zonelor atat in intravilanul, cat si in extravilanul localitatilor
se face prin literele: A, B, C si D.
6. (1) In cazul in care la nivelul municipiului Bucuresti se impun modificari
ale delimitarii zonelor, Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate adopta
hotarari in acest sens numai in cursul lunii mai pentru anul fiscal urmator.
Neadoptarea de modificari ale delimitarii zonelor in cursul lunii mai corespunde
optiunii de mentinere a delimitarii existente a zonelor pentru anul fiscal urmator.
(2)
Daca
in
cursul
anului
fiscal
se
modifica
limitele
intravilanului/extravilanului, impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice,
precum si impozitul pe teren, atat in cazul persoanelor fizice, cat si al celor
juridice, se modifica potrivit noii delimitari a intravilanului/extravilanului,
incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), impozitul pe cladiri si impozitul pe teren
datorate se determina, din oficiu, de catre compartimentele de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice locale, fara a se mai depune o noua declaratie
fiscala, dupa ce in prealabil le-a fost adusa la cunostinta contribuabililor
modificarea limitelor intravilanului/extravilanului.
7. In cazul municipiului Bucuresti, atributiile prevazute la pct. 4-6 alin. (1)
se indeplinesc de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
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8. Contribuabilii, persoane fizice, care desfasoara activitati economice pe
baza liberei initiative, precum si cei care exercita in mod autonom sau prin asociere
orice profesie libera sunt:
a) persoanele fizice care exercita activitati independente in mod autonom sau
asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea realizarii de
activitati, cum sunt: asociatiile familiale, asociatiile agricole sau altele asemenea si
care nu intrunesc elementele constitutive ale contribuabilului - persoana juridica;
b) persoanele fizice care exercita orice profesii, cum sunt cele: medicale, de
avocatura, notariale, de expertiza contabila, de expertiza tehnica, de consultanta
fiscala, de contabil autorizat, de consultant de plasament in valori imobiliare, de
arhitectura, de executare judecatoreasca, cele autorizate sa execute lucrari de
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei sau alte profesii
asemanatoare desfasurate in mod autonom, in conditiile legii, si care nu intrunesc
elementele constitutive ale contribuabilului - persoana juridica.
8.1 In categoria comerciantilor, contribuabili - persoane juridice, se cuprind:
regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile bancare si orice
alte societati comerciale care se organizeaza si isi desfasoara activitatea in oricare
dintre domeniile specifice productiei, prestarilor de servicii, desfacerii produselor
sau altor activitati economice, cooperativele mestesugaresti, cooperativele de
consum, cooperativele de credit sau orice alte entitati - persoane juridice care fac
fapte de comert, astfel cum sunt definite de Codul comercial.
8.2 In categoria unitatilor economice ale persoanelor juridice de drept public,
ale organizatiilor politice, sindicale, profesionale, patronale si cooperatiste,
institutiilor publice, asociatiilor, fundatiilor, federatiilor, cultelor religioase si altora
asemenea se cuprind numai acele unitati apartinand acestor persoane juridice care
desfasoara activitati in oricare dintre domeniile prevazute pct. 8.1.
9. La stabilirea impozitelor si taxelor locale se va avea in vedere respectarea
urmatoarelor principii:
- principiul transparentei - autoritatile administratiei publice locale au
obligatia sa isi desfasoare activitatea intr-o maniera deschisa fata de public;
- principiul aplicarii unitare - autoritatile administratiei publice locale
asigura organizarea executarii si executarea in concret, in mod unitar, a
prevederilor titlului IX din Codul fiscal si ale prezentelor norme metodologice,
fiindu-le interzisa instituirea altor impozite sau taxe locale in afara celor prevazute
de titlul IX din Codul fiscal ;
- principiul autonomiei locale - Consiliul General al Municipiului Bucuresti
stabileste impozitele si taxele locale intre limitele si in conditiile titlului IX din
Codul Fiscal; acest principiu corespunde Cartei europene a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie
1997.
In cazul in care termenul de plata a oricaror impozite si taxe locale expira
intr-o zi de sarbatoare legala, de repaus saptamanal sau cand serviciul este
suspendat, in conditiile legii, plata se considera in termen daca este efectuata pana
la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare
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A. Referitor la aplicarea impozitelor si taxelor locale prevazute in
Anexa nr. 1
1.1 IMPOZITUL PE CLADIRI
1.1.1. Reguli generale
(1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in municipiul
Bucuresti datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in
prezentele norme se prevede diferit.
(2) Impozit pe cladiri, se datoreaza catre bugetul local al unitatii
administrativ-teritoriale in care este amplasata cladirea.
(3) In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai
multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul
pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care
nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in
comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva.
(4) In intelesul prezentelor norme metodologice, cladire este orice
constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de
produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.
(5) Contribuabili, in cazul impozitului pe cladiri, sunt proprietarii acestora,
indiferent de cladire si de locul unde sunt situate in municipiul Bucuresti .
Contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este
administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si
pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui
contract de inchiriere, locatiune sau concesiune, dupa caz.
(6) In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in
folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, sarcina fiscala revine concesionarilor,
locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau de folosinta.
(7) Contribuabilii prevazuti la alin. (6) vor anexa la declaratia fiscala, in
fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea,
inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in
care in acest act nu sunt inscrise valoarea de inventar a cladirii inregistrata in
contabilitatea persoanei juridice care a hotarat concesionarea, inchirierea, darea in
administrare sau in folosinta a cladirii, precum si data inregistrarii in contabilitate a
cladirii respective, iar in cazul efectuarii unor reevaluari, data ultimei reevaluari, la
act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre proprietari, prin
care se confirma realitatea mentiunilor respective.
(8) Identificarea proprietatilor atat in cazul cladirilor, cat si in cel al
terenurilor cu sau fara constructii, situate in intravilanul municipiul Bucuresti,
precum si identificarea domiciliului fiscal al contribuabililor se fac potrivit Codului
de procedura fiscala aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
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(9) Fiecare proprietate situata in intravilanul municipiul Bucuresti se
identifica prin adresa acesteia, individualizata prin denumirea proprie a strazii si a
numarului de ordine atribuit dupa cum urmeaza:
a) pe partea stanga a strazii se incepe cu numarul 1 si se continua cu
numerele impare, in ordine crescatoare, pana la capatul strazii;
b) pe partea dreapta a strazii se incepe cu numarul 2 si se continua cu
numerele pare, in ordine crescatoare, pana la capatul strazii.
(10) In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite
situate in cadrul aceleiasi curti - lot de teren, care au un sistem constructiv si
arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre
domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul,
apartamentul.
(11) Sunt considerate cladiri distincte, avand elemente proprii de identificare
a adresei potrivit alin (8) - (10), dupa cum urmeaza:
a) cladirile distantate spatial de celelalte cladiri amplasate in aceeasi curte lot de teren, precum si cladirile legate intre ele prin pasarele sau balcoane de
serviciu;
b) cladirile alipite, situate pe loturi alaturate, care au sisteme constructive si
arhitectonice diferite - fatade si materiale de constructie pentru peretii exteriori,
intrari separate din strada, curte sau gradina - si nu au legaturi interioare.
(12) Adresa domiciliului fiscal al oricarui contribuabil, potrivit prevederilor
prezentului punct, se inscrie in registrul agricol, in evidentele compartimentelor de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si in orice alte
evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar.
(13) Fiecare proprietate situata in extravilanul localitatilor, atat in cazul
cladirilor, cat si in cel al terenurilor cu sau fara constructii, se identifica prin
numarul de parcela, acolo unde aceasta este posibil, sau prin denumirea punctului,
potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este inregistrata
in registrul agricol.
1.1.2. Scutiri
(1) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:
(a) cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a
oricaror institutii publice, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati
economice;
(b) cladirile care, potrivit legislatiei in vigoare, sunt considerate monumente
istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia
incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
(c) cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand
cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale, cu exceptia
incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
(d) cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar sau universitar,
autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru
activitati economice;
6

(e) cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in
patrimoniul autoritatilor locale;
(f) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei
Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia
incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;
(g) cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei
Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform
legii;
(h) constructiile si amenajarile funerare din cimitire, crematorii;
(i) cladirile sau constructiile din parcurile industriale, stiintifice si
tehnologice, potrivit legii;
(j) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativteritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
(k) oricare dintre urmatoarele constructii speciale:
1. sonde de titei, gaze, sare;
2. platforme de foraj marin;
3. orice centrala hidroelectrica, centrala termoelectrica, centrala
nuclearoelectrica, statie de transformare si de conexiuni, cladire si constructie
speciala anexa a acesteia, post de transformare, retea aeriana de transport si
distributie a energiei electrice si stalpii aferenti acesteia, cablu subteran de
transport, instalatie electrica de forta;
4. canalizari si retele de telecomunicatii subterane si aeriene;
5. cai de rulare, de incinta sau exterioare;
6. galerii subterane, planuri inclinate subterane si rampe de put;
7. puturi de mina;
8. cosuri de fum;
9. turnuri de racire;
10. baraje si constructii accesorii;
11. diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea
impotriva inundatiilor;
12.
constructii
hidrometrice,
oceanografice,
hidrometeorologice,
hidrotehnice, de imbunatatiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si
statiile de pompare aferente canalelor;
13. poduri, viaducte, apeducte si tuneluri;
14. retele si conducte pentru transportul sau distributia apei, produselor
petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si
retele de canalizare;
15. terasamente;
16. cheiuri;
17. platforme betonate;
18. imprejmuiri;
19. instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;
20. constructii de natura similara stabilite prin hotarare a Consiliului General
al Municipiului Bucuresti.
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(2) Constructiile de natura similara celor de la alin. (1) lit. k pct. 1. - 19.,
avizate prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sunt scutite
de impozit pe cladire pe durata existentei constructiei, pana cand intervin alte
modificari.
(3) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice
daca:
a) cladirea este o locuinta noua realizata in conditiile Legii locuintei nr.
114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor
lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr.
82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (3) se aplica pentru o cladire timp
de 10 ani de la data dobandirii acesteia. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de
impozit nu se aplica noului proprietar al cladirii.
(5) Pentru calculul impozitului pe cladiri in cazul incintelor care sunt folosite
pentru activitati economice, se vor efectua urmatoarele operatiuni:
a) se determina suprafata construita desfasurata a cladirii;
b) se determina suprafata construita desfasurata a incintelor care sunt
folosite pentru activitati economice;
c) se determina cota procentuala din cladire ce corespunde incintelor care
sunt folosite pentru activitati economice, prin impartirea suprafetei prevazute la lit.
b) la suprafata prevazuta la lit. a);
d) se determina valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru
activitati economice, prin inmultirea valorii de inventar a cladirii cu cota
procentuala determinata la lit. c);
e) se determina impozitul pe cladiri corespunzator incintelor care sunt
folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii determinate la lit. d) cu
cota de 1% sau 10%, dupa caz.
(6) Cultele religioase recunoscute oficial in Romania, organizate potrivit
statutelor proprii, sunt persoane juridice. Pot fi persoane juridice si componentele
locale ale acestora, precum si asezamintele, asociatiile, ordinele si congregatiile
prevazute in statutele lor de organizare si functionare, daca acestea au elementele
constitutive ale persoanelor juridice, potrivit prevederilor Decretului nr. 177/1948
pentru regimul general al cultelor religioase, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 178 din 4 august 1948, cu modificarile si completarile
ulterioare si sunt prevazute in Legea nr. 571/ 2003 privind codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(7) Pentru a putea beneficia de prevederile alin. (2) contribuabilii proprietari
ai constructiilor speciale respective trebuie sa depuna Cererea pentru avizarea
constructiilor speciale in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri, model
prevazut in Anexa nr. 4.1.1 la prezentele norme la compartimentul de specialitate
din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
(8) In cererea prevazuta la alin. (7) se prezinta detaliat elementele de
identificare a constructiilor speciale pentru care se solicita aprobarea Consiliului
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General al Municipiului Bucuresti, insotita de declaratia pe propria raspundere a
semnatarului cererii ca acele constructii speciale nu intrunesc elementele
constitutive ale cladirii pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri.
(9) Prin hotararile adoptate de catre Consiliul General al Municipiului
Bucuresti se mentioneaza nominal contribuabilii care au depus cereri, constructiile
avizate ca fiind de natura similara constructiilor speciale pentru care nu se
datoreaza impozitul pe cladiri, precum si cazurile de cereri respinse.
(10) Constructiile care au fost avizate, prin hotarare, ca fiind de natura
similara constructiilor speciale sunt scutite de impozit pe cladiri pe durata
existentei constructiei, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a
fost adoptata hotararea de aprobare, pana cand intervin alte modificari.
(11) In cazul in care la constructia avizata ca fiind de natura similara
constructiilor speciale care sunt scutite de impozit pe cladiri intervin modificari
ulterioare datei depunerii cererii, contribuabilii in cauza au obligatia ca in termen
de 30 de zile calendaristice de la data aparitiei modificarii sa depuna:
a) declaratia fiscala, model prevazut in Anexa nr. 4.1.3 la prezentele norme,
atunci cand acea constructie se supune impozitului pe cladiri; sau
b) o noua cerere, model prevazut in Anexa nr. 4.1.1 la prezentele norme,
urmand procedura initiala de avizare prevazuta la alin. (7).
(12) In cazul constructiei care are elementele constitutive ale cladirii si
pentru care, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, s-a
respins cererea, contribuabilul respectiv datoreaza impozitul pe cladiri in conditiile
din prezentele norme.
(13) Anual, in luna ianuarie, pentru cladirile si constructiile speciale pe care
le au in proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, contribuabilii
care beneficiaza de scutirile din prezentele norme au obligatia sa depuna, la
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a
municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla cladirile si constructiile
speciale in cauza, declaratii pe propria raspundere ca la acele constructii speciale
nu au intervenit modificari de natura sa conduca la datorarea impozitului pe cladiri,
fara nici o alta aprobare/avizare din partea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti. In aceasta declaratie, in mod obligatoriu, se va mentiona hotararea
autoritatii deliberative prin care constructiile care au fost avizate sunt considerate
ca fiind de natura similara constructiilor speciale.
(14) Cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei
Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform
legii, sunt cele ce intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr.
533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificarile ulterioare.
(15) Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea locuintei nr.
114/1996, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire
a unei locuinte cu credit sau ai contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate a
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locuintelor noi care se realizeaza in conditiile art. 7 - 9 din legea mentionata mai
sus, scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acorda pe timp de 10 ani de la data
de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.
(16) Beneficiarii de credite, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului
nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si
constructii de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28
din 28 ianuarie 1994, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta
Guvernului nr. 19/1994, sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada
de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta
respectiva.
(17) Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobandit locuinte, in
conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, beneficiaza de scutirea de la plata
impozitului pe cladiri incepand cu aceasta data si pana la implinirea termenului de
10 ani, calculat incepand cu data dobandirii locuintelor.
(18) Pentru a putea beneficia de scutirile prevazute la alin. (15) - (17),
persoanele in cauza vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala sunt situate
cladirile, impreuna cu originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate,
respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzarecumparare cu plata in rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa
caz, si procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuintei in cauza, numai
pentru o cladire. Aceste scutiri se acorda incepand cu data de intai a lunii
urmatoare celei in care prezinta cererea si documentele conexe acesteia, numai
pana la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobandirii locuintei.
(19) In cazul instrainarii locuintelor dobandite in temeiul Ordonantei
Guvernului nr. 19/1994 si al Legii nr. 114/1996, noii proprietari nu mai beneficiaza
de scutire de la plata impozitului pe cladiri.
(20) Declaratiile fiscale pentru cazurile care intra sub incidenta alin. (19) se
depun la compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale in a caror
raza de competenta sunt situate cladirile, in termen de 30 de zile de la data
instrainarii/dobandirii acestora sau de la data de la care au intervenit schimbari care
conduc la modificarea impozitului pe cladiri datorat atat de catre contribuabilul
care instraineaza, cat si de catre cel care dobandeste.
(21) Atat persoanele fizice cat si persoanele juridice, inclusiv institutiile
publice, pentru cladirile pe care le detin in proprietate, au obligatia sa depuna
declaratiile fiscale, conform modelelor prevazute in Anexa nr. 4.1.2 si 4.1.3 la
prezentele norme, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei
publice locale, in a caror raza teritoriala se afla cladirile, chiar daca, pentru acestea
nu datoreaza impozit pe cladiri sau sunt scutite de la plata acestui impozit.
(22) Declaratiile fiscale in cazul persoanelor care intra sub incidenta alin.
(21) se depun o singura data pe durata existentei cladirii, pana cand intervine orice
modificare de natura celor care privesc:
a) situatia cladirii, in sensul pct. 1.1.6. alin. (6) din prezentele norme;
b) situatia juridica a persoanei fizice sau a persoanei juridice.
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1.1.3. Calculul impozitului pentru persoane fizice
(1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabila a cladirii.
(2) Cota de impozitare este de 0,2% pentru cladirile situate in municipiul
Bucuresti.
(3) Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea
suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea
corespunzatoare din tabelul de mai jos:
1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida
arsa, piatranaturala sau alte materiale asemănătoare
- cu instalaţíi de apă, canalizare, electrice şi încălzire
- fără instalaţii de apă,canalizare, electricitate sau încălzire
2. Cladiri cu pereti din lemn, cărămidă nearsă, paiantă,
vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare
- cu instalaţíi de apă, canalizare,electrice şi încălzire
- fără instalaţii de apă,canalizare,electricitate sau încălzire
3. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, avand
pereţii din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale
asemănătoare
- cu instalaţíi de apă , canalizare,electrice şi încălzire
- fără instalaţii de apă,canalizare,electricitate sau încălzire
4. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri, avand
pereţii din lemn, cărămidă nearsă,vălătuci, şipci sau alte
materiale asemănătoare
- cu instalaţíi de apă , canalizare,electrice şi încălzire
- fără instalaţii de apă,canalizare,electricitate sau încălzire

669
397
300
114

200
102

100
45
75% din suma care
5. Subsol, demisol sau mansarda utilizata locuinta
s-ar aplica cladirii
6. Subsol, demisol sau mansarda utilizata cu alte scopuri 50% din suma care
decat cel de locuinta
s-ar aplica cladirii

(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin
insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor
care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea
cladirii, prin inmultirea sumei determinate conform alin. (3) cu coeficientul de
corectie corespunzator, prevazut in urmatorul tabel:
ZONA
Coeficient De Corecţie

A
1,30
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B
1,25

C
1,20

D
1,15

(6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri
si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
(7) In cazul unei cladiri finalizate inainte de 1 ianuarie 1951, valoarea
impozabila se reduce cu 15%.
(8) In cazul unei cladiri finalizate dupa 31 decembrie 1950 si inainte de 1
ianuarie 1978, valoarea impozabila se reduce cu 5%.
(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate
pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina
prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
(10) Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor, stabilita pe baza
criteriilor si normelor de evaluare prevazute la alin. (3) din prezentele norme, se au
in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea, respectiv:
a) se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile acele cladiri care sunt
dotate, cumulativ, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de incalzire, dupa
cum urmeaza:
- cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se
face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintro sursa naturala - put, fantana sau izvor - in sistem propriu;
- cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu
conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica;
- cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje
interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica - grup
electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;
- cladirea se considera ca are instalatie de incalzire daca aceasta se face prin
intermediul agentului termic - abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale
termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii - si il transmit in
sistemul de distributie in interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid,
combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor incalzite cu
gaze/convectoarelor;
b) se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile acele cladiri care nu se
regasesc in contextul mentionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici una dintre
aceste instalatii sau au una, doua ori trei astfel de instalatii.
(11) Mentiunea cu privire la existenta/inexistenta instalatiilor se face prin
declaratia fiscala, model prevazut in Anexa nr. 4.1.2 la prezentele norme.
(12) In situatia in care, pe parcursul anului fiscal, cladirea incadrata pentru
aplicarea valorilor impozabile prevazute in coloana "Cladire fara instalatii de apa,
canalizare, electricitate sau incalzire (lei/mp)" prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta
hotarare face obiectul aplicarii valorilor impozabile prevazute in Anexa nr. 1 la
prezenta hotarare, ca efect al dotarii cu toate cele patru instalatii, modificarea
impozitului pe cladiri se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in
care a aparut aceasta situatie, necesitand depunerea unei noi declaratii fiscale. In
mod similar se procedeaza si in situatia in care la cladirea dotata cu toate cele patru
instalatii, pe parcursul anului fiscal, se elimina din sistemul constructiv oricare
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dintre aceste instalatii, prevazute la alin. (10) lit. a), pe baza de autorizatie de
desfiintare eliberata in conditiile legii.
(13) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri, ce sta la baza calculului
impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, rezulta din actul de proprietate
sau din planul cadastral, iar in lipsa acestora, din schita/fisa cladirii sau din alte
documente asemanatoare.
(14) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin
insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele
balcoanelor, ale logiilor si ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind
suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta, precum si cele ale scarilor si
teraselor neacoperite.
(15) Pentru calculul impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, in
cazul in care dimensiunile exterioare ale cladirii nu pot fi efectiv masurate pe
conturul exterior, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea
suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare de 1,20 prevazut in
prezentele norme. Coeficientul de transformare serveste la stabilirea relatiei dintre
suprafata utila, potrivit dimensiunilor interioare dintre pereti, si suprafata construita
desfasurata determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al cladirii.
(16) La stabilirea coeficientului de transformare de 1,20 s-a avut in vedere
potentiala diferenta dintre suprafata construita desfasurata si suprafata utila a
cladirii; prin potentiala diferenta se cuantifica suprafata sectiunii peretilor, a
balcoanelor, a logiilor, precum si a cotei-parti din eventualele incinte de deservire
comuna, acolo unde este cazul.
(17) Daca in documente este inscrisa suprafata construita desfasurata a
cladirii, determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru
determinarea impozitului pe cladiri nu se ia in calcul suprafata utila si, implicit, nu
se aplica coeficientul de transformare.
(18) In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri datorat de
persoanele fizice se cuprind:
a) constructiile utilizate ca locuinta, respectiv unitatile construite formate din
una sau mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate, la acelasi nivel
sau la niveluri diferite, inclusiv la subsol sau la mezanin, prevazute, dupa caz, cu
dependinte si/sau alte spatii de deservire;
b) constructiile mentionate la lit. a), dezafectate si utilizate pentru
desfasurarea de profesii libere;
c) constructiile-anexe situate in afara corpului principal de cladire, cum sunt:
bucatariile, camarile, pivnitele, grajdurile, magaziile, garajele si altele asemenea;
d) constructiile gospodaresti, cum sunt: patulele, hambarele pentru cereale,
surele, fanariile, remizele, soproanele si altele asemenea;
e) orice alte constructii proprietatea contribuabililor, neprevazute la lit. a) d), care au elementele constitutive ale cladirii.
(19) Pentru calculul impozitului pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, sunt
necesare urmatoarele date:
a) rangul municipiului Bucuresti este 0.
b) teritoriul unde se afla:
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1. in intravilan; sau
2. in extravilan;
c) zona in cadrul municipiului Bucuresti;
d) suprafata construita desfasurata a cladirii, respectiv:
1. cea determinata pe baza dimensiunilor masurate pe conturul exterior al
acesteia; sau
2. in cazul in care cladirea nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior,
suprafata utila a cladirii se inmulteste cu coeficientul de transformare de 1,20;
e) tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata aceasta;
f) in cazul apartamentului, daca acesta se afla amplasat intr-un bloc cu mai
mult de 3 niveluri si 8 apartamente;
g) data finalizarii cladirii, respectiv:
1. inainte de 1 ianuarie 1951; sau
2. dupa 31 decembrie 1950 si inainte de 1 ianuarie 1978; sau
3. dupa 31 decembrie 1977;
h) in cazul celor care au in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca
locuinta, ordinea in care a fost dobandita cladirea, precum si care dintre aceste
cladiri sunt inchiriate, in vederea majorarii impozitului datorat de acesti
contribuabilii;
i) majorarea stabilita potrivit prezentei hotarari.
1.1.4. Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe
cladiri
(1) Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri
utilizate ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri
se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de
domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire in afara celei de la adresa de
domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la
adresa de domiciliu.
(2) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa
de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care
proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea
de proprietar.
(3) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri au
obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si
la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei
speciale este prevazut in Anexa nr. 4.1.4 la prezentele norme.
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(4) Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice care detin in proprietate
mai multe cladiri utilizate ca locuinta, altele decat cele inchiriate, se majoreaza
conform prevederilor alin. (1) si (2).
(5) Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri utilizate ca
locuinta pentru care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inchiriere incheiat in
forma scrisa;
b) contractul prevazut la lit. a) este inregistrat la organul fiscal competent in
scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosinta a bunurilor, in
conditiile legii;
c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, in sensul
prezentei litere, se desemneaza sotul, sotia si copiii lor necasatoriti. Aceasta
conditie nu se urmareste in cazul in care cladirea utilizata ca locuinta se inchiriaza
unei persoane juridice.
(6) Impozitul pe cladiri majorat in conditiile alin. (1) se aplica dupa cum
urmeaza:
a) pentru acele cladiri pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la
alin. (5), precum si pentru partea din cladire pentru care nu se face dovada
indeplinirii acestor conditii;
b) proportional cu perioada pentru care nu sunt indeplinite conditiile
prevazute la alin. (5), incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care nu
sunt indeplinite aceste conditii.
(7) O persoana fizica ce detine in proprietate doua cladiri utilizate ca
locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum
urmeaza:
a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina
potrivit pct. 1.1.3. din prezente norme;
b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. a) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3., cu 115% sau,
pentru usurarea calcului, cu 1,15
(8) O persoana fizica ce detine in proprietate trei cladiri utilizate ca locuinta,
altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum urmeaza:
a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina
potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme;
b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. a) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele
norme, cu 115% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,15;
c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. b) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele
norme, cu 150% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,50.
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(9) O persoana fizica ce detine in proprietate patru cladiri utilizate ca
locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum
urmeaza:
a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina
potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme;
b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. a) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele
norme, cu 115% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,15;
c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. b) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele
norme, cu 150% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,50;
d) pentru cea de-a patra cladire, care este a treia in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. c) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.2.3. din prezentele
norme, cu 175% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,75.
(10) O persoana fizica ce detine in proprietate cinci cladiri utilizate ca
locuinta, altele decat cele inchiriate, datoreaza impozit pe cladiri dupa cum
urmeaza:
a) pentru cladirea de la adresa de domiciliu impozitul pe cladiri se determina
potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme;
b) pentru cea de-a doua cladire, care este prima in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. a) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele
norme, cu 115% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,15;
c) pentru cea de-a treia cladire, care este a doua in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. b) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele
norme, cu 150% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,50;
d) pentru cea de-a patra cladire, care este a treia in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. c) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele
norme, cu 175% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 1,75%;
e) pentru cea de-a cincea cladire, care este a patra in afara celei de la adresa
de domiciliu, impozitul pe cladiri majorat potrivit alin. (1) lit. d) se calculeaza prin
inmultirea impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele
norme, cu 200% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 2,00.
(11) In cazul persoanelor fizice care detin in proprietate mai mult de cinci
cladiri utilizate ca locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri majorat
potrivit alin. (1) lit. d), pentru fiecare dintre acestea, se calculeaza prin inmultirea
impozitului pe cladiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme, cu
200% sau, pentru usurarea calculului, prin inmultirea cu 2,00.
(12) In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii avand
determinate cotele-parti din cladire, impozitul calculat potrivit prevederilor pct.
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1.1.3. din prezentele norme se imparte proportional cotelor-parti respective, iar
asupra acestuia se aplica, dupa caz, majorarea prevazuta la alin. (1) in functie de
ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite, potrivit alin. (2), rezultand astfel
impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.
(13) In cazul cladirilor aflate in proprietate comuna, coproprietarii neavand
stabilite cotele-parti din cladire, impozitul calculat potrivit prevederilor pct. 1.1.3.
din prezentele norme se imparte la numarul de coproprietari, iar asupra partii din
impozit rezultate in urma impartirii se aplica, dupa caz, majorarea prevazuta la
alin. (1) in functie de ordinea in care aceste cote-parti au fost dobandite, potrivit
alin. (2), rezultand astfel impozitul pe cladiri datorat de fiecare contribuabil.
(14) Majorarea stabilita in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare se aplica asupra
impozitului pe cladiri determinat potrivit prevederilor pct. 1.1.3. din prezentele
norme si celor ale alin. (7) - (13).
(15) Prevederile alin. (4) - (14) se aplica in mod corespunzator persoanelor
care beneficiaza de facilitati fiscale la plata impozitului pe cladiri.
(16) Majorarea impozitului pe cladiri stabilita in Anexa nr. 1 la prezenta
hotarare se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin pe teritoriul
Bucurestiului mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea acestora fiind
determinata de succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii
declaratiei speciale.
(17) In cazul in care in acelasi bloc o persoana fizica detine in proprietate
mai multe apartamente, pentru calculul impozitului pe cladiri, majorat potrivit alin.
(1), fiecare apartament este asimilat unei cladiri.
(18) Pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat potrivit alin. (1) din
prezentele norme, ordinea in care proprietatile au fost dobandite se determina in
functie de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din
documentele care atesta calitatea de proprietar.
(19) In cazul in care in acelasi an se dobandesc mai multe cladiri utilizate ca
locuinta, ordinea este determinata de data dobandirii.
(20) In cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri utilizate
ca locuinta, ordinea este cea pe care o declara contribuabilul respectiv.
(21) In cazul persoanei fizice care detine in proprietate mai multe cladiri
utilizate ca locuinta, iar domiciliul sau resedinta sa nu corespunde cu adresa nici
uneia dintre aceste cladiri, prima cladire dobandita in ordinea stabilita potrivit alin.
(10) si (11) este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu.
(22) Declaratia speciala pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in
cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri utilizate ca locuinta,
corespunde modelului prevazut la Anexa nr. 4.1.4 la prezentele norme.
(23) Declaratia fiscala, conform modelului stabilit se depune separat pentru
fiecare cladire la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei
publice locale din unitatile administrativ-teritoriale unde sunt situate cladirile.
(24) In cazul contribuabililor care dobandesc cladiri care intra sub incidenta
prevederilor alin. (1) declaratia fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data
dobandirii.
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(25) Pentru veridicitatea datelor inscrise in declaratiile prevazute la alin. (22)
intreaga raspundere juridica o poarta contribuabilul atat in cazul in care este
semnatar al declaratiei respective, cat si in cazul in care semnatar al declaratiei este
o persoana mandatata in acest sens de contribuabil.
(26) Cladirile distincte utilizate ca locuinta, situate la aceeasi adresa,
proprietatea aceleiasi persoane fizice, nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1),
(2) si (3).
1.1.5. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
(1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
(2) Cota de impozit este de 1%.
(3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in
patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform
prevederilor legale in vigoare.
(4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea
amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
(5) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata conform prevederilor legale in
vigoare, valoarea de inventar a cladirii este valoarea inregistrata in contabilitatea
proprietarului imediat dupa reevaluare.
(6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri este de 5% si se aplica la
valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice,
pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile
care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este
cea prevazuta la alin. (2).
(7) In cazul unei cladiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se
aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe cladire se datoreaza de proprietar;
b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este
valoarea cladirii inregistrata in contractul de leasing financiar.
(8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana
juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a
fost recuperata integral pe calea amortizarii.
(9) La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea
valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt:
terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare,
instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea;
aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si
instalatiilor functionale ale cladirii.
(10) Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat
reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta se calculeaza pe baza
cotei stabilite de 5%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in
contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima
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reevaluare. Prin prima reevaluare se intelege reevaluarea cea mai apropiata de anul
fiscal 2002.
(11) In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea
amortizarii, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificarile si completarile
ulterioare, impozitul pe cladiri se calculeaza pe baza cotei stabilite de 1%, care se
aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor
juridice, redusa cu 15%.
(12) Pentru punerea in aplicare a prezentelor norme se au in vedere
urmatoarele:
a) in cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor
in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii de inventar a cladirii;
b) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care in evidenta
contabila s-a inregistrat valoarea rezultata in urma reevaluarii, impozitul pe cladiri
se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii;
c) in cazul cladirilor dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinta precum si pe parcursul acestuia, impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea cotei de 1% asupra valorii de intrare in patrimoniu;
d) in cazul cladirii a carei valoare nu a fost recuperata integral pe calea
amortizarii si la care s-au efectuat lucrari de modernizare, impozitul pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea cotei de 1%, incepand cu data de intai a lunii urmatoare
celei in care se inregistreaza in contabilitate reevaluarea in urma lucrarilor de
modernizare;
e) pentru cladirea prevazuta la lit. d), dar la care nu a fost efectuata
reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri
se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii rezultate din insumarea
valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare.
(13) Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar
impozitul pe cladiri se datoreaza de catre proprietar.
(14) Impozitul pe cladiri pe perioada de leasing se determina pe baza valorii
negociate intre parti, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si inscrise in contract. In
cazul contractelor in care valoarea negociata este in valuta, plata impozitului pe
cladiri se face in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data efectuarii platii.
Incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care expira contractul de
leasing, impozitul pe cladiri se determina dupa cum contribuabilul este persoana
fizica sau persoana juridica.
(15) In cazul cladirilor proprietate a persoanelor juridice si a caror valoare de
inventar a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila a
cladirilor respective se reduce cu 15%.
(16) Impozitul pe cladiri este datorat de persoana juridica atat pentru
cladirile aflate in functiune, in rezerva sau in conservare, cat si pentru cele aflate in
functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.
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1.1.6. Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor
(1) In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in
cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu
incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita
sau construita.
(2) In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa
caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana
respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a
fost instrainata, demolata sau distrusa.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se
recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei
persoane.
(4) In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor
modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se recalculeaza
incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata
modificarea.
(5) Orice persoana care dobandeste sau construieste o cladire are obligatia de
a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau
construirii.
(6) Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau
modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest
sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in
termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari.
(7) Prin expresia cladire dobandita se intelege orice cladire intrata in
proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice.
(8) In cazul cladirilor dobandite/instrainate prin acte intre vii, translative ale
dreptului de proprietate, data dobandirii/instrainarii este cea mentionata in actul
respectiv.
(9) In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care
se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri se
mentioneaza valoarea de achizitie a acesteia, precum si suprafata construita la sol a
cladirii.
(10) In cazul cladirilor dobandite prin hotarari judecatoresti, data dobandirii
este data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.
(11) Impozitul pe cladiri, precum si obligatiile de plata accesorii acestuia,
datorate pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se realizeaza
instrainarea intre vii a cladirii, reprezinta sarcina fiscala a partii care instraineaza.
In situatia in care prin certificatul fiscal eliberat de catre compartimentul de
specialitate se atesta existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va
refuza autentificarea actului notarial pana la prezentarea documentului in orginal
privind stingerea obligatiilor respective.
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(12) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice,
pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobandirii
cladirii se considera dupa cum urmeaza:
a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in
autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai
tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;
b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de
construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de
receptie in termenul prevazut de lege;
c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul
prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea
valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai
pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale
unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la
data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se
stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport de care se
stabileste impozitul pe cladiri.
(13) Prin grija structurilor de specialitate cu atributii in domeniul
urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de
constructii din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice locale, denumite
in continuare structuri de specialitate, se intocmesc procesele-verbale mentionate la
alin. (12) care servesc la inregistrarea in evidentele fiscale, in registrele agricole
sau in orice alte evidente cadastrale, dupa caz, precum si la determinarea
impozitului pe cladiri.
(14) Data dobandirii/construirii cladirii, potrivit mentiunii prevazute la alin.
(12), determina concomitent, urmatoarele:
a) datorarea impozitului pe cladiri;
b) diminuarea suprafetei de teren pentru care se datoreaza impozitul pe teren
cu suprafata construita la sol a cladirii respective.
(15) Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se stabileste pe baza
datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.
(16) Pentru cladirile dobandite/construite, instrainate, demolate, distruse sau
carora li s-au adus modificari de natura extinderii, imbunatatirii ori distrugerii
partiale a celei existente, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladiri se
recalculeaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta a fost
dobandita/construita, instrainata, demolata, distrusa sau finalizata modificarea.
(17) Impozitul pe cladiri se datoreaza pana la data de la care se face
scaderea.
(18) Scaderea de la impunere pentru o cladire care a fost instrainata,
demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a
se mai datora de persoana respectiva, astfel:
a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia
respectiva;
b) proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii;
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c) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la lit. a) si
sfarsitul anului fiscal respectiv.
(19) Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale pentru
stabilirea impozitului pe cladiri la compartimentele de specialitate ale autoritatilor
administratiei publice locale in a caror raza se afla cladirile, in termen de 30 de zile
de la data dobandirii acestor cladiri.
(20) Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si
contribuabililor care instraineaza cladiri.
(21) Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data
dobandirii sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:
a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladiri
datorat;
c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa
conduca la modificarea impozitului pe cladiri.
d) intervin schimbari privind numele si prenumele, in cazul contribuabilului
- persoana fizica sau schimbari privind denumirea, in cazul contribuabilului persoana juridica.
(22) Contribuabilii persoane fizice care detin mai multe cladiri utilizate ca
locuinta sunt obligati sa depuna si declaratia speciala, model stabilit in Anexa nr.
4.1.4 la prezentele norme, atat la compartimentele de specialitate ale autoritatilor
administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, cat si la
cele in a caror raza administrativ teritoriala sunt situate cladirile respective.
(23) Contribuabilii persoane juridice calculeaza impozitul pe cladiri datorat
anual si depun declaratia fiscala pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal la
compartimentele de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei
raza teritoriala se afla cladirea.
(24) Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice sunt obligati sa
depuna declaratiile fiscale in conditiile prevazute la alin. (19) - (23), conform
Anexlor nr. 4.1.2 si 4.1.3 la prezentele norme, chiar daca acestia beneficiaza de
reducere sau de scutire la plata impozitului pe cladiri, ori pentru cladirile respective
nu se datoreaza impozit pe cladiri.
1.1.7. Plata impozitului pe cladiri
(1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele
de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul
an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda
o bonificatie de 7 %.
(3) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in 4 rate egale, respectiv:
a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;
b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;
c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;
d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.
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(4) Calculul impozitului pe cladiri datorat pentru perioade mai mici de un an
fiscal se face dupa cum urmeaza:
a) impozitul anual determinat se imparte la 12, respectiv la numarul de luni
dintr-un an fiscal;
b) suma rezultata in urma impartirii prevazute la lit. a) se inmulteste cu
numarul de luni pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri.
(5) Pentru cladirile dobandite in cursul anului, impozitul pe cladiri, datorat
de la data de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta a fost dobandita si pana la
sfarsitul anului respectiv, se repartizeaza la termenele de plata ramase, iar ratele
scadente sunt in functie de ratele trimestriale determinate pentru impozitul anual,
proportional cu numarul de luni pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri.
(6) Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a
impozitului pe cladiri datorat aceluiasi buget local in anul fiscal respectiv, pana la
data de 15 martie inclusiv.
(7) In situatia in care contribuabilul a platit cu anticipatie pana la data de 15
martie inclusiv impozitul pe cladiri pentru care a beneficiat de bonificatie, iar in
cursul aceluiasi an fiscal instraineaza cladirea, scaderea se face proportional cu
perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat
instrainarea si sfarsitul anului fiscal, luandu-se in calcul suma efectiv incasata la
bugetul local.
(8) Restituirea de sume in cazul unui contribuabil care a platit cu anticipatie
impozitul/taxa, in conditiile instrainarii bunului care facea obiectul impunerii, se
face in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.
1.2 IMPOZITUL PE TEREN
1.2.1. Reguli generale
(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza
pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentele norme se
prevede altfel.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, se
plateste la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administrativ teritoriale
in raza carora este situat terenul.
(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.
(4) Contribuabili, in cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor,
oriunde ar fi situate acestea in Romania si indiferent de categoria de folosinta a lor,
atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan. In cazul terenurilor
proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta persoanelor fizice sau
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persoanelor juridice, sarcina fiscala revine concesionarilor, locatarilor ori titularilor
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.
(5) Contribuabilii prevazuti la alin. (4) vor anexa la declaratia fiscala, in
fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea,
inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in
care in act nu sunt inscrise suprafata terenului, categoria de folosinta si suprafata
construita la sol a cladirilor, acolo unde sunt amplasate cladiri, la act se anexeaza,
in mod obligatoriu, un certificat emis de catre persoana juridica care a transmis
aceste date, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective.
(6) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe
persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in
proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale
proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din
impozitul pentru terenul respectiv.
(7) Se considera proprietari de terenuri si acei contribuabili carora, in
conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 18/1991, si ale Legii nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.
169/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 12
ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, li s-a constituit ori
reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, dupa
caz, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau orice alte
documente de punere in posesie intocmite de comisiile locale, potrivit dispozitiilor
legale in vigoare, chiar daca nu este emis titlul de proprietate.
(8) In cazul in care terenul este inchiriat, concesionat sau arendat in baza
unui contract de inchiriere, de concesiune ori de arendare, dupa caz, impozitul pe
teren se datoreaza de proprietarul sau, cu exceptia terenurilor prevazute la alin. (4).
(9) Pentru identificarea terenurilor, precum si a proprietarilor acestora, se au
in vedere prevederile alin. (9), (10), (13) si (14) de la pct. 1.1.1. din prezentele
norme.
1.2.2. Scutiri
(1) Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de
o cladire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale
a acestuia, cu personalitate juridica;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar,
autorizata provizoriu sau acreditata;
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in
patrimoniul autoritatilor locale;
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f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu
exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a
altor institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste
categorii de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati
economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii
pentru agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de
acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva
inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la
exploatarea resurselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege,
precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, incadrate astfel
printr-o hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in masura in care
nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie,
terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si
statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de
imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului,
emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale,
drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A., zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile
din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta;
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativteritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente cladirilor prevazute la pct. 1.1.2 alin. (1) lit. f) si g) din
prezentele norme, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
(2) Prin sintagma suprafata de teren care este acoperita de o cladire,
prevazuta la (1) lit. a), se intelege suprafata construita la sol a cladirilor.
(3) In cazul terenurilor pe care sunt amplasate cladiri, pentru stabilirea
impozitului pe teren, din suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu constructii se scade suprafata construita la sol a cladirilor
respective.
(4) In cazul terenurilor pe care sunt amplasate orice alte constructii care nu
sunt de natura cladirilor, pentru stabilirea impozitului pe teren, din suprafata
inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta “terenuri cu constructii” nu
se scade suprafata ocupata de constructiile respective.
(5) Termenul unitatile, prevazut la alin. (1) lit. b), corespunde termenului
componente din cuprinsul pct. 1.1.2 alin. (6) din prezentele norme.
(6) In cazul terenurilor prevazute la alin. (1) lit. f) si g) din prezentele norme,
pentru calculul impozitului pe teren, in situatia in care pe acesta se afla amplasata o
cladire in care sunt incinte folosite pentru activitati economice din cele prevazute
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la pct. 1.1.2 alin. (1) lit. a), c), d) si f) din prezentele norme, se vor efectua
urmatoarele operatiuni:
a) din suprafata terenului se scade suprafata construita la sol a cladirii
respective;
b) suprafata prevazuta la lit. a), determinata in urma scaderii, se inmulteste
cu cota procentuala prevazuta la pct. 1.1.2 alin. (5) lit. c) din prezentele norme,
rezultand astfel suprafata terenului aferenta cotei-parti de cladire care corespunde
incintelor folosite pentru activitati economice;
c) se determina impozitul pe teren pentru suprafata terenului aferenta coteiparti de cladire care corespunde incintelor folosite pentru activitati economice, prin
inmultirea suprafetei determinate la lit. b) cu nivelul impozitului corespunzator,
potrivit prevederilor de la pct. 1.2.3. alin. (1) - (6) din prezentele norme.
(7) Pentru incadrarea terenurilor degradate sau poluate incluse in perimetrul
de ameliorare, prevazute la alin. (1) lit. h) din prezentele norme, se au in vedere
urmatoarele reglementari:
a) Ordonanta Guvernului nr. 81/1998 privind unele masuri pentru
ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 107/1999;
b) Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in
perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile
comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 786/1993, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.
(8) Terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol pot face parte din
categoria celor pentru care nu se datoreaza impozit pe teren, potrivit prevederilor
alin. (1) lit. i), numai daca acestea sunt incadrate ca atare, prin hotarare a
Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(9) Pentru incadrarea terenurilor parcurilor industriale, prevazute la alin. (1)
lit. l), se vor avea in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind
constituirea si functionarea parcurilor industriale, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 490/2002, precum si hotararile Guvernului Romaniei de constituire a
parcurilor industriale.
(10) Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de
navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv
ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente
lucrarilor de imbunatatiri funciare, nu se datoreaza impozit pe teren, incepand cu
data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilul depune cerere in acest
sens, la care anexeaza avizul conform privind categoria de folosinta a terenului,
emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara.
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1.2.3. Calculul impozitului :
(1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati
de teren, rangul municipiului Bucuresti in care este amplasat terenul si zona si/sau
categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de Consiliului General
al Municipiului Bucuresti.
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste
prin inmultirea numarului de metri patrati ai terenului cu suma corespunzatoare
prevazuta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol
la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren
se stabileste dupa cum urmeaza:
a) prin inmultirea numarului de metri patrati de teren cu suma
corespunzatoare prevazuta la alin. (4);
b) prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu coeficientul de corectie
corespunzator prevazut la alin. (5).
(4) Numarul de metri patrati de teren se inmulteste cu suma corespunzatoare
prevazuta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
(5) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie
pentru municipiul Bucuresti care este 8.
(6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, indiferent de rangul localitatii,
categoria de folosinta si zona unde este situat, impozitul pe teren este cel prevazut
in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
(7) Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, in lei pe metru patrat
de teren, in mod diferentiat, in intravilanul si extravilanul municipiului Bucuresti,
dupa cum urmeaza:
a) in intravilan:
1. rangul municipiului Bucuresti este 0 ;
2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C si D;
3. pe categorii de folosinta;
4. prin aplicarea nivelurilor si a coeficientilor de corectie prevazuti in
prezentele norme;
b) in extravilan, indiferent de rangul localitatii, de zona si de categoria de
folosinta, prin aplicarea nivelului prevazut in prezentele norme.
(8) Pentru terenurile din intravilanul municipiului Bucuresti, inregistrate in
registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,
impozitul pe teren se determina prin inmultirea nivelurilor prevazute in Anexa nr. 1
la prezenta hotarare cu coeficientiul de corectie prevazut la alin. (5).
(9) La incadrarea terenurilor pe categorii de folosinta, in functie de
subcategoria de folosinta, se are in vedere Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
(10) Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate in intravilanul
municipiului Bucuresti, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor
juridice, sunt necesare urmatoarele date:
a) rangul municipiului Bucuresti;
b) zona in cadrul municipiului Bucuresti;
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c) categoria de folosinta;
d) suprafata terenului;
e) in cazul terenului incadrat la categoria de folosinta “terenuri cu
constructii”, suprafata construita la sol a cladirilor;
f) majorarea stabilit in prezentele norme la impozitul pe teren.
(11) Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate in extravilanul
localitatilor, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice,
sunt necesare urmatoarele date:
a) suprafata terenului;
b) in cazul terenului incadrat la categoria de folosinta “terenuri cu
constructii”, suprafata construita la sol a cladirilor;
c) majorarea stabilita in conditiile din prezentele norme pentru impozitul pe
teren.
1.2.4. Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse
terenului
(1) Pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe
teren se datoreaza la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost
dobandit.
(2) Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana in cursul unui an,
care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana
inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare
celei in care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se
recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei
persoane.
(4) Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se
modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care
modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data
de intai a lunii urmatoare celei in care a intervenit modificarea.
(5) Orice persoana care dobandeste teren are obligatia de a depune o
declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa
data achizitiei. (model declaratie Anexelor nr. 4.1.5 si 4.1.6).
(6) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a
depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile,
inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii folosintei.
(7) Referitor la circulatia juridica a terenurilor se vor avea in vedere, cu
precadere, urmatoarele reglementari:
a) Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998, cu modificarile
ulterioare;
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b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia
juridica a terenurilor cu destinatie forestiera, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 66/2002.
(8) Impozitul pe teren, precum si obligatiile de plata accesorii acestuia,
datorate pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se realizeaza
instrainarea intre vii a terenurilor, reprezinta sarcina fiscala a partii care
instraineaza. In situatia in care prin certificatul fiscal eliberat de catre
compartimentul de specialitate se atesta existenta unei asemenea sarcini fiscale,
notarul public va refuza autentificarea actului notarial pana la prezentarea
documentului, in original, privind stingerea obligatiilor bugetare datorate in
municipiul Bucuresti.
(9) Ori de cate ori intervin modificari in registrul agricol, referitoare la
terenurile, la cladirile, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in
proprietate sau in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror
impozite si taxe locale prevazute in prezentele norme, functionarii publici cu
atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor in registrele
agricole au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in
termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.
(10) Referitor la registrele agricole se vor avea in vedere, cu precadere,
urmatoarele reglementari:
a) Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 28 noiembrie 1991;
b) Ordonanta Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992;
c) Hotararea Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru
perioada 2001-2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118
din 7 martie 2001;
d) Normele tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada
2001-2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor,
ministrului finantelor publice, ministrului administratiei publice si al ministrului
dezvoltarii si prognozei nr. 95.136/282/712/10/806/21/2001, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 28 mai 2001.
(11) In cazul in care terenul este administrat sau folosit de alte persoane
decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul, concesionarul ori
arendasul datoreaza chirie, redeventa sau arenda in baza unui contract de
inchiriere, locatiune, concesiune sau arendare, dupa caz, impozitul pe teren se
datoreaza de catre proprietar, in masura in care:
a) proprietarul nu este scutit de aceasta obligatie; sau
b) pentru terenul respectiv nu se datoreaza impozit, potrivit prevederilor din
prezentele norme.
(12) In situatiile in care terenul se afla in proprietate comuna, impozitul pe
teren se datoreaza dupa cum urmeaza:
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a) in cazul in care fiecare dintre contribuabili are determinate cotele-parti,
impozitul se datoreaza de fiecare dintre contribuabili, proportional cu partea de
teren corespunzatoare cotelor-parti respective;
b) in cazul in care contribuabilii nu au stabilite cotele-parti din teren pe
fiecare contribuabil, impozitul se imparte la numarul de coproprietari, fiecare
dintre acestia datorand, in mod egal, partea din impozit rezultata in urma impartirii.
(13) Impozitul pe teren se datoreaza pana la data de la care se face scaderea.
(14) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile
prevazute de lege, se face dupa cum urmeaza:
a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia
respectiva;
b) proportional cu partea de teren supusa unei astfel de situatii;
c) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la lit. a) si
sfarsitul anului fiscal respectiv.
(15) In situatia in care pe parcursul anului fiscal apar schimbari ale
categoriei de folosinta, in conditiile legii, impozitul pe teren se modifica de la data
de intai a lunii urmatoare celei in care se prezinta un act/acte prin care se atesta
schimbarea respectiva.
(16) Contribuabilii care achizitioneaza terenuri sunt obligati sa depuna
declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren la compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora se afla
terenurile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, conform
prevederilor din Prezentele norme.
(17) Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si
contribuabililor care instraineaza teren.
(18) Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data
dobandirii sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:
a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
b) se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren
datorat;
c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa
conduca la modificarea impozitului pe teren.
1.2.5. Plata impozitului:
(1) Impozitul pe teren se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de
15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul
an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda
o bonificatie de 7 %.
(3) Procedura de calcul pentru determinarea impozitului pe teren, datorat
proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, este similara cu cea
pentru impozitul pe cladiri.
(4) Procedura de calcul in cazul bonificatiei pentru plata cu anticipatie a
impozitului pe teren este similara cu cea pentru impozitul pe cladiri.
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(5) Declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren, in cazul
persoanelor fizice, si, respectiv, declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe
teren, in cazul persoanelor juridice, sunt modelele stabilite potrivit Anexelor nr.
4.1.5 si 4.1.6 la prezentele norme.
1.3 TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
1.3.1. Reguli generale
(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie
inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu
exceptia cazurilor in care in prezentele norme se prevede altfel.
(2) Taxa prevazuta la alin. (1), denumita in continuare taxa asupra
mijloacelor de transport, se plateste la bugetul local al unitatii administrativteritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
(3) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de
leasing financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de locator.
(4). Prin sintagma mijloc de transport care trebuie inmatriculat, se intelege
orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane
juridice, si care, potrivit legii, face obiectul inmatricularii.
(5). In cazul in care proprietarii, persoane fizice sau juridice straine, solicita
inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Municipiul Bucureşti,
acestia au obligatia sa achite integral taxa datorata, pentru intreaga perioada pentru
care solicita inmatricularea, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de
specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.
1.3.2. Scutiri
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin
persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
b) mijloacele de transport ale institutiilor publice;
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru
servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv
transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit
in conditii de transport public.
(2) Contribuabilii care se afla in situatia prevazuta la alin (1) lit. a) au
obligatia sa prezinte compartimentelor de specialitate ale autoritatilor
administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala isi au
domiciliul, fotocopia documentului oficial care atesta situatia respectiva, precum si
documentele care atesta ca mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.
(3) Obligatia de a depune declaratia fiscala (model Anexa 4.1.8), revine si
persoanelor fizice mentionate mai sus carora li se acorda scutirea de la plata taxei
asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica.
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(4) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face incepand
cu data de intai a lunii urmatoare celei in care contribuabilii interesati prezinta
compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale
documentele prin care atesta situatiile, prevazute de lege, pentru care sunt scutiti.
(5) Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite in alte scopuri
decat pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse taxei asupra mijloacelor de
transport in conditiile prezentelor norme. Pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor
de transport, navele fluviale de pasageri sunt asimilate vapoarelor prevazute in
tabelul de la Anexa nr. 1.
(6) Prevederile alin. (3) se aplica deopotriva persoanelor fizice si persoanelor
juridice proprietare ale navelor fluviale de pasageri, barcilor si luntrelor care nu
sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.
(7) Intra sub incidenta prevederilor alin. (1) lit. c.), operatorii de transport
public local de calatori a caror activitate este reglementata prin Ordonanta
Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de
calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1
septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002,
denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 86/2001.
(8) Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de
transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiti de la plata
taxei asupra mijloacelor de transport numai pentru autobuze, autocare si
microbuze, utilizate exclusiv in scopul transportului public local de calatori in
conditiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001.
(9) Contribuabilii care au ca obiect al activitatii productia si/sau comertul cu
mijloace de transport nu datoreaza taxa pentru acele mijloace de transport
inregistrate in contabilitate ca stocuri.
1.3.3. Calculul taxei
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul
mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentele norme.
(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele mijloace de transport cu tractiune
mecanica, taxa asupra mijlocului de transport se calculeaza in functie de
capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarui 500 cmc sau fractiune in
aceasta cu suma corespunzatoare din Anexa nr. 1 pct. 1.3.A. la prezenta hotarare.
(3) In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa
pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.
(4) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata de
peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma
corespunzatoare din Anexa nr. 1 pct. 1.3.B. la prezenta hotarare.
(5) In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau
tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone,
taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din Anexa
nr. 1 pct. 1.3.C. la prezenta hotarare.
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(6) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte
dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), taxa asupra mijlocului de
transport este egala cu suma corespunzatoare din Anexa nr. 1 pct. 1.3.D. la
prezenta hotarare.
(7) In cazul mijloacelor de transport pe apa, taxa pe mijlocul de transport
este egala cu suma corespunzatoare din Anexa nr. 1 pct. 1.3.E. la prezenta hotarare.
(8) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala
maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a
mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.
(9) Prin sintagma document similar, se intelege adeverinta eliberata de o
persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa
efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atesta capacitatea cilindrica sau
masa totala maxima autorizata.
(10) Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea taxei asupra
mijloacelor de transport se efectueaza de catre compartimentul de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla
domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.
(11) a) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfa, prevazute la
pct. 1.3.B. din Anexa nr.1 la prezenta hotarare, taxa anuala se stabileste in suma
fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de numarul de axe, de masa totala
maxima autorizata si de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.
b) Prin masa totala maxima autorizata se intelege masa totala a vehiculului
incarcat, declarata admisibila cu prilejul autorizarii de catre autoritatea competenta.
c) Numarul axelor si masa totala maxima autorizata, avute in vedere la
calcularea taxei, sunt cele inscrise in cartea de identitate a autovehiculului in randul
7 si, respectiv, randul 11.
d) Daca sistemul de suspensie nu este inscris in caseta libera din cartea de
identitate a autovehiculului ca informatie suplimentara, detinatorii vor prezenta o
adeverinta eliberata in acest sens de catre Regia Autonoma "Registrul Auto
Roman".
(12) In cazul autovehiculelor de pana la 12 tone inclusiv, destinate prin
constructie atat transportului de persoane, cat si de bunuri, pentru stabilirea taxei
asupra mijloacelor de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevazute la pct.
1.3.A.4. din Anexa nr.1 la prezenta hotarare, iar in cazul celor de peste 12 tone,
acestea sunt asimilate autovehiculelor prevazute la pct. 1.3.B din Anexa nr.1 la
prezenta hotarare. Intra sub incidenta acestui alineat automobilele mixte si
automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile
legale in vigoare.
(13) In cazul in care contribuabilii nu depun documentele care sa ateste
sistemul suspensiei, taxa asupra mijloacelor de transport se determina
corespunzator autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".
(14) Pentru remorci, semiremorci si rulote taxa anuala este stabilita in suma
fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de masa totala maxima autorizata a
acestora.
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(15) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (14), mijloacele de transport
care fac parte din combinatiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri
rutiere - de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.
(16) Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste pentru fiecare mijloc
de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca
si rulota care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar daca acestea circula in
combinatie.
1.3.4. Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport
(1) In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui
an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana de la data de intai
a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.
(2) In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in
cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de
specialitate al autoritatii de administratie publica locala, taxa asupra mijlocului de
transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a
lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din
evidenta fiscala.
(3) La instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit
art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a
vehiculului, va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum
si certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitata taxa aferenta, pana la data de
intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate,
ca anexa la contractul de vanzare-cumparare.
(4) In situatia in care prin certificatul fiscal eliberat de catre compartimentul
de specialitate se atesta existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va
refuza autentificarea actului notarial pana la prezentarea documentului, in original,
privind stingerea obligatiilor bugetare respective.
(5) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de
transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se
aplica acelei persoane.
(6) Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi
schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie
cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are
domiciliul/sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la
modificarea survenita (model declaratie Anexele nr. 4.1.7, 4.1.8 si 4.1.9 la
prezentele norme).
(7) Pentru aplicarea unitara a prevederilor referitoare la dobandire,
instrainare si radiere/scoatere din evidente, se fac urmatoarele precizari:
a) taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai
a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite; in situatiile in care
contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - dobandesc in strainatate
dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobandirii se considera
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data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se
face referire la mijlocul de transport in cauza;
b) taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere incepand cu data de
intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;
c) instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele
cai:
1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin
oricare dintre modalitatile prevazute de lege;
2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile
competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest
sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept,
in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul
furat nu poate fi recuperat;
d) radierea, consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor
de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de
transport.
(8) Se stabilesc urmatoarele doua actiuni corelative dreptului de proprietate,
in raport cu care se datoreaza ori se da la scadere taxa asupra mijloacelor de
transport, respectiv:
a) dobandirea mijlocului de transport, genereaza datorarea taxei asupra
mijloacelor de transport, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care
acestea au fost dobandite;
b) instrainarea mijlocului de transport, genereaza scaderea taxei asupra
mijloacelor de transport, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care
acestea au fost instrainate.
(9) Prezentele norme, in cazul mijloacelor de transport cu tractiune
mecanica, se completeaza cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 610/1992
privind cartea de identitate a vehiculului, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, denumita in continuare
Hotararea Guvernului nr. 610/1992, in aplicarea careia s-au emis Instructiunile
Ministerului de Interne, Ministerului Finantelor si Ministerului Transporturilor nr.
290/2.802/1.189/1993, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110
din 28 mai 1993, denumite in continuare Instructiuni.
(10) a) Potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 610/1992, cartea de
identitate a vehiculului este documentul care atesta, pentru persoana care o detine,
dreptul de proprietate numai daca datele din aceasta coincid cu datele din oricare
dintre documentele prevazute la lit. c).
b) Pentru inregistrarea mijloacelor de transport in evidentele
compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice, se
utilizeaza declaratiile fiscale prevazute in Anexele nr. 4.1.8 si 4.1.9 la prezentele
norme, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.
c) La declaratia fiscala se anexeaza o fotocopie de pe cartea de identitate,
precum si fotocopia certificata "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul
de vanzare-cumparare, sub semnatura privata, contractul de schimb, factura, actul
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notarial (de donatie, certificatul de mostenitor etc.), hotararea judecatoreasca
ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar.
(11) a) Pentru mijloacele de transport scaderea taxei se poate face atat in
cazurile instrainarii acestora, potrivit prevederilor alin. (7) lit. c) cat si in cazurile
in care mijloacele de transport respective sunt scoase din functiune.
b) Mijlocul de transport scos din functiune corespunde mijlocului de
transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorat sau care are piese lipsa, fiind
impropriu indeplinirii functiilor pentru care a fost creat.
Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face
dovada existentei fizice, scaderea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport
se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a
fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind
autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare,
de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de
dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 222/2003, cu modificarile ulterioare.
In lipsa documentului prevazut mai sus, contribuabilul care nu mai poate
face dovada existentei fizice a mijlocului de transport cu care figureaza inregistrat
in evidentele compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice
locale va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte elementele
de identificare a contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv, documentul
prin care a dobandit acel mijloc de transport, imprejurarile care au condus la
pierderea acestuia.
c) Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in
care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din
oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala
sau de la unitatile de reparatii de profil.
d) Structurile teritoriale de specialitate ale Directiei Generale de Evidenta
Informatizata a Persoanei nu pot sa radieze din evidentele proprii mijloacele de
transport cu tractiune mecanica, potrivit art. 47 din Regulamentul de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificarile
ulterioare, daca proprietarul nu prezinta certificatul fiscal prin care se atesta ca are
achitata taxa asupra mijloacelor de transport aferenta pana la data de intai a lunii
urmatoare celei in care indeplineste conditiile de scadere din evidentele fiscale:
- in cazul instrainarii mijlocului de transport; sau
- in cazul in care mijlocul de transport respectiv este scos din functiune; si
- numai daca proprietarul care solicita radierea prezinta certificatul fiscal
prin care atesta ca are achitata taxa aferenta pana la data de intai a lunii urmatoare
celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate al mijlocului de
transport respectiv.
e) Structurile teritoriale de specialitate ale Directiei Generale de Evidenta
Informatizata a Persoanei au obligatia ca la inmatricularea autovehiculelor
dobandite prin acte juridice intre vii sa solicite certificatul fiscal prin care se atesta
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ca persoana care a instrainat mijlocul de transport respectiv are achitata taxa
aferenta pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul
dreptului de proprietate.
(12) a) Detinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu
inseamna ca acel contribuabil are un autovehicul taxabil.
b) In caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei,
nu se stabileste o noua taxa, deoarece capacitatea cilindrica a motorului nu se
modifica.
(13) Contribuabilii care datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport sunt
datori sa indeplineasca obligatiile prevazute în prezentele norme, atat in ceea ce
priveste declararea dobandirii sau instrainarii, dupa caz, a mijlocului de transport,
cat si in ceea ce priveste schimbarile intervenite ulterior declararii, referitoare la
adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situatii care determina
modificarea cuantumului taxei, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale in
vigoare.
(14) a) In cazul schimbarii domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru,
pe teritoriul Romaniei, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse
taxei au obligatia sa declare, in termen de 30 de zile, la compartimentul de
specialitate al autoritatilor administratiei publice locale unde sunt inregistrate
aceste mijloace de transport, data schimbarii si noua adresa.
b) In baza declaratiei fiscale prevazute la lit. a), compartimentul de
specialitate al autoritatilor administratiei publice locale transmite dosarul in
vederea impunerii, in termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de
lucru, dupa caz, specificand ca, in baza confirmarii primirii, va da la scadere taxa
cu incepere de la data de intai a lunii in care s-a schimbat domiciliul, sediul sau
punctul de lucru, dupa caz, urmand ca impunerea sa se stabileasca cu incepere de
la aceeasi data la noua adresa.
c) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice
locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, verifica pe teren,
inainte de confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresa,
confirmand preluarea debitului in termenul prevazut de lege.
(15) a) In cazul instrainarii mijloacelor de transport, taxa stabilita in sarcina
fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare, cu incepere de la
data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea sau, dupa caz,
radierea.
b) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice
locale va proceda la scaderea taxei si va comunica, in termen de 15 zile, la
compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a
caror raza administrativ-teritoriala noul proprietar, in calitatea sa de dobanditor, isi
are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, numele sau denumirea
acestuia, adresa lui si data de la care s-a acordat scaderea din sarcina vechiului
proprietar.
c) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice
locale in a caror raza administrativteritoriala dobanditorul isi are domiciliul, sediul
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sau punctul de lucru, dupa caz, este obligat sa confirme primirea datelor respective
in termen de 30 de zile si sa ia masuri pentru impunerea acestuia.
d) In ceea ce priveste inscrierea sau radierea din evidentele autoritatilor
administratiei publice locale a mijloacelor de transport, dispozitiile prezentelor
norme se completează cu cele ale instructiunilor mentionate la alin. (9).
(16) a) In cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse
taxei, plecati din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de
lucru, dupa caz, fara sa incunostinteze despre modificarile intervenite, taxele
aferente se debiteaza in evidentele fiscale, urmand ca ulterior sa se faca cercetari
pentru a fi urmariti la plata, potrivit reglementarilor legale.
b) In cazul in care prin cercetarile intreprinse se identifica noua adresa,
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in
evidenta carora se afla mijloacele de transport respective vor transmite debitele la
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din
raza administrativ-teritoriala unde contribuabilii si-au stabilit noua adresa, in
conditiile legii.
1.3.5. Plata taxei
(1) Taxa asupra mijlocului de transport se plateste anual, in patru rate egale,
pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an de
catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o
bonificatie de 7 %.
(3) In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra
mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de
transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica
locala.
1.4.
TAXA
PENTRU
ELIBERAREA
AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

CERTIFICATELOR,

Reguli generale
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie
prevazuta in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in Anexa nr. 1
la prezenta hotarare, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.
Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor se achita
anticipat eliberarii acestora.
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1.4.1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatie
de construire
(1) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in conditiile legii, taxele se
platesc anticipat, in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul
(Anexa nr. 1 pct. 1.4.).
(2) In cazul in care prin cerere se indica numai adresa, potrivit nomenclaturii
stradale, suprafata de teren la care se raporteaza calculul taxei este suprafata
intregii parcele, iar in cazul in care printr-un plan topografic sau de situatie
solicitantul individualizeaza o anumita suprafata din parcela, taxa se aplica doar la
aceasta.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta
constructie decat cele prevazute in alt subpunct al pct. 1.4 este egala cu 1% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.
(4) Pentru cladirile utilizate ca locuinta, atat in cazul persoanelor fizice, cat
si in cel al persoanelor juridice, precum si pentru anexele la locuinta taxele pentru
eliberarea autorizatiei de construire se reduc cu 50%.
(5) Calculul acestei taxe se face de catre structurile de specialitate.
(6) Prin expresia anexe la locuinta se intelege: grajdurile, patulele, magaziile,
hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele, garajele, precum
si altele asemenea.
1.4.2. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari
(1) Se elibereaza de catre primarii in a caror raza de competenta teritoriala se
realizeaza oricare dintre operatiunile: studii geotehnice, ridicari topografice,
exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si oricare alte
exploatari, la cererea scrisa a beneficiarului acesteia, potrivit modelului prevazut la
acelasi punct.
(2) Autorizatia se elibereaza pentru fiecare an fiscal sau fractiune de an
fiscal, iar taxa se calculeaza in mod corespunzator. Aceasta autorizatie nu este de
natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta, iar plata taxei
nu il scuteste pe titularul autorizatiei de orice alte obligatii fiscale legale, in masura
in care acestea ii sunt aplicabile.
(3) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari are elementele
constitutive ale declaratiei fiscale si se depune la structura de specialitate in a carei
raza de competenta teritoriala se realizeaza lucrarile cu cel putin 30 de zile inainte
de data inceperii operatiunilor.
(4) Taxa se calculeaza pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru
patrat afectat de oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1).
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1.4.3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru
chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile
publice, si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si
a reclamelor
Se stabileste de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se calculeaza
pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat afectat acestor lucrari.
(1) Pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat persoanele fizice, cat si
persoanele juridice solicitante datoreaza o taxa, reprezentand 1% din valoarea de
proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei, in conformitate cu
proiectul prezentat, in conditiile Legii nr. 50/1991, inclusiv instalatiile aferente.
(2) Calculul acestei taxe se face de catre structurile de specialitate.
(3) In cazul lucrarilor de construire a cladirilor proprietate a persoanelor
fizice, daca valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei de
construire este mai mica decat valoarea impozabila, taxa se calculeaza prin
aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, dupa caz, asupra valorii impozabile.
(4) Pentru orice alte lucrari supuse autorizarii, in afara lucrarilor de
construire a cladirilor proprietate a persoanelor fizice, stabilirea taxei se face cu
respectarea prevederilor alin. (1).
1.4.4. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de
racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice,
energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
(1) Se datoreaza de catre furnizorii serviciilor respective pentru fiecare
instalatie/beneficiar. Aceasta autorizatie nu este de natura autorizatiei de construire
si nici nu o inlocuieste pe aceasta in situatia in care este necesara emiterea
autorizatiei de construire.
(2) Autorizatia se emite conform prevederilor legale.
(3) Furnizorii serviciilor nu pot efectua lucrarile de racorduri sau
bransamente decat dupa obtinerea autorizatiei, in conditiile prezentelor norme
metodologice, sub sanctiunile prevazute de lege.
(4) Autorizatia privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele
publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune
prin cablu se elibereaza la cererea scrisa a furnizorilor de servicii.
(5) Cererea pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si
bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu are elementele constitutive ale declaratiei fiscale
si se depune la structura de specialitate in a carei raza de competenta teritoriala se
realizeaza oricare dintre racorduri sau bransamente, cu cel putin 30 de zile inainte
de data inceperii lucrarilor.
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1.4.5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre Comisia
de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de
specialitate
(1) Cuantumul taxei este prevazut in Anexa nr. 1 a prezentei hotarari.
1.4.6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si
adresa
(1) Se datoreaza pentru fiecare certificat eliberat de catre primari in
conditiile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii
certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002, prin care se confirma realitatea
existentei domiciliului/resedintei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice
la adresa respectiva, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul
municipiului Bucuresti.
(2) Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala nu se datoreaza
si taxa extrajudiciara de timbru.
1.4.7. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o
activitate economica si a altor autorizatii similare
(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati economice este prevazuta in Anexa nr. 1.
(2) Taxele prevazute la alin. (1) vizeaza numai persoanele fizice si
asociatiile familiale prevazute de Legea nr. 300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in
mod independent.
(3) Autorizatiile prevazute la alin. (1) corespund autorizarii pentru
desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod
independent, precum si celor pentru infiintarea si functionarea asociatiilor
familiale.
(4) Taxele pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unei activitati
economice sunt anuale, se achita integral, anticipat eliberarii acestora, indiferent de
perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv. Mentiunea privind plata
acestor taxe se face pe verso-ul autorizatiilor.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati
economice nu se restituie chiar daca autorizatia de functionare a fost suspendata
sau anulata, dupa caz.
(6) In cazul pierderii ori degradarii autorizatiei de functionare, eliberarea
alteia se face numai dupa achitarea taxei.
(7) In cazul pierderii autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati
economice, titularul sau are obligatia sa publice pierderea in Monitorul Oficial al
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Romaniei, Partea a III-a. Dovada publicarii se depune la cererea pentru eliberarea
noii autorizatii de functionare.
(8) Pentru efectuarea de modificari in autorizatia pentru desfasurarea unei
activitati economice, potrivit prevederilor Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de
catre persoane fizice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 58/2003, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu
modificarile si completarile ulterioare, la cererea titularului sau, dupa eliberarea
acesteia, nu se incaseaza taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea
unei activitati economice.
1.4.8. Taxele pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
(1) Taxele pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare sunt
anuale.
(2) Taxele prevazute la alin. (1) pentru autorizatiile sanitare de functionare
existente la titular la data de 31 decembrie se achita pana cel tarziu la data de 31
ianuarie a anului fiscal urmator.
(3) Taxele pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare:
a) se refera la autorizatiile sanitare de functionare eliberate de directiile de
sanatate publica teritoriale in temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenta de
sanatate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 1
iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) se achita integral pana la data eliberarii autorizatiei, indiferent de perioada
ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv;
c) nu se restituie chiar daca autorizatia a fost retrasa temporar sau definitiv.
(4) La eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, directiile de sanatate
publica teritoriale vor solicita beneficiarilor autorizatiilor respective dovada
efectuarii platii taxelor, in contul unitatii administrativ-teritoriale unde se afla
situate obiectivele si/sau unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita
autorizarea.
1.4.9. Taxa pentru eliberarea de copii de pe planurile cadastrale sau de
pe altele asemenea
(1) Se datoreaza de persoanele fizice si persoanele juridice beneficiare.
(2) Taxa prevazuta la alin. (1) se stabileste, in lei/mp sau fractiune de mp.
1.4.10. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator
a) se incaseaza de la persoanele fizice producatori care intra sub incidenta
Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de
producator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3
august 2001, denumita in continuare Hotararea Guvernului nr. 661/2001;
42

b) se achita anticipat eliberarii certificatului de producator;
c) nu se restituie chiar daca certificatul de producator a fost anulat.
(2) Certificatul de producator se elibereaza la cerere, al carui model este
stabilit potrivit anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 661/2001.
(3) Autoritatile deliberative nu pot institui alte taxe pentru eliberarea
certificatelor de producator in afara acestora.
1.4.11. Scutiri
(1) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se
datoreaza pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau
constructie anexa;
b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin
domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de
interes public judetean sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul
constructiei este o institutie publica;
e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii.
(2) Taxele pentru eliberarea atat a certificatului de urbanism, cat si a
autorizatiei de construire, nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
a) pentru oricare categorie de lucrari referitoare la locasuri de cult, inclusiv
pentru constructiile-anexe ale acestora, cu conditia ca acel cult religios sa fie
recunoscut oficial in Romania;
b) pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a
infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului,
indiferent de solicitant;
c) pentru lucrarile de interes public judetean sau local;
d) pentru lucrarile privind constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile
publice, indiferent de solicitantul autorizatiei;
e) pentru lucrarile privind autostrazile si caile ferate atribuite prin
concesionare in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind
regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de
comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate, aprobata cu modificari prin Legea nr.
136/1996, cu modificarile ulterioare.
(3) In sensul prezentelor norme metodologice, prin lucrari de interes public
se intelege orice lucrari de constructii si reparatii finantate de la bugetul local,
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, credite externe sau sume
alocate pe baza de parteneriat, efectuate pentru a deservi colectivitatile locale.
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1.4.12. Alte mentiuni
(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de
organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in
alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor
de organizare de santier.
(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,
casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a
cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1%, in cazul persoanelor
fizice, asupra valorii impozabile a cladirii, iar in cazul persoanelor juridice, asupra
valorii de inventar a cladirii.
(4) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, taxa pentru
eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a oricaror constructii si
amenajari care nu sunt de natura cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de
0,1% asupra valorii reale a constructiilor sau amenajarii supuse desfiintarii,
declarata de beneficiarul autorizatiei.
(5) In cazul desfiintarii partiale, cuantumul taxei se calculeaza proportional
cu suprafata construita desfasurata a cladirii supuse desfiintarii, iar pentru celelalte
constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor, taxa se calculeaza
proportional cu valoarea reala a constructiilor sau amenajarilor supuse desfiintarii.
(6) Prin grija structurilor de specialitate, in termen de cel mult 15 zile de la
data terminarii lucrarilor de desfiintare, se intocmeste procesul-verbal de receptie
in care se mentioneaza, pe langa elementele de identificare a contribuabilului si a
autorizatiei de desfiintare, data de la care intervin modificari asupra impozitului pe
cladiri si/sau asupra impozitului pe terenul aferent constructiilor/amenajarilor
supuse desfiintarii, precum si elementele care determina modificarile respective,
cum ar fi: suprafata construita la sol a cladirilor, suprafata construita desfasurata a
cladirilor, suprafata terenului, valoarea impozabila a cladirilor si altele care se
apreciaza ca fiind necesare pentru fundamentarea modificarilor.
(7) Prin termenul desfiintare se intelege demolarea, dezafectarea ori
dezmembrarea partiala sau totala a constructiei si a instalatiilor aferente, precum si
a oricaror altor amenajari.
(8) Prin termenul dezafectare se intelege schimbarea destinatiei unui imobil.
(9) Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism sau autorizatiei
de construire se stabileste o taxa reprezentand 30% din taxa pentru eliberarea
certificatului sau a autorizatiei de construire initiala.
(10) Cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a
certificatului de urbanism sau autorizatiei de construire se recomanda ca structura
specializata sa instiinteze beneficiarul acestora despre necesitatea prelungirii
valabilitatii in cazul in care lucrarile de construire nu se finalizeaza pana la termen.
(11) In cazul in care lucrarile de construire nu au fost executate integral pana
la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire si nu s-a
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solicitat prelungirea valabilitatii acesteia, la data regularizarii taxei se stabileste
separat si taxa prevazuta la alin. (7) din prezentele norme.
(12) Taxa datorata pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat in cazul
persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, se stabileste pe baza valorii de
proiect declarate de solicitant, care corespunde inregistrarilor din cererea pentru
eliberarea autorizatiei respective, si se plateste anticipat eliberarii acesteia.
(13) In situatia in care se apreciaza ca valoarea reala declarata a lucrarilor
este subevaluata in raport cu alte lucrari similare, compartimentul de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale din raza de competenta unde se realizeaza
lucrarile de construire, la sesizarea structurii de specialitate, are obligatia sa
efectueze cel putin inspectia fiscala partiala, in conditiile Codului de procedura
fiscala, pentru verificarea concordantei dintre valoarea reala a lucrarilor declarate
pentru regularizarea taxei si inregistrarile efectuate in evidenta contabila.
(14) Termenul de plata a diferentei rezultate in urma regularizarii taxei
pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15 zile de la data intocmirii
procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii
valabilitatii autorizatiei de construire.
(15) In cazul in care in urma regularizarii taxei de autorizare beneficiarului
autorizatiei de construire i se cuvine restituirea unei sume, iar acesta inregistreaza
obligatii bugetare restante, regularizarea se face potrivit prevederilor legale in
vigoare.
(16) Notiunea situatia finala, corespunde procesului-verbal de receptie.
(17) In cazul persoanelor fizice beneficiare ale autorizatiei de construire
pentru cladiri, daca valoarea reala declarata a lucrarilor de constructie este mai
mica decat valoarea impozabila, pentru determinarea taxei se are in vedere aceasta
din urma valoare.
1.5 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA
SI PUBLICITATE
1.5.1. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj
pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale
prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare catre compartimentele de specialitate
ale autoritatilor administratiei publice locale, in raza carora sunt amplasate
panourile, afisajele sau structurile de afisaj respective.
(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se
calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de
metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate, potrivit Anexei
nr. 1.
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru
a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care
se afiseaza in scop de reclama si publicitate.
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(4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual,
anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie,
15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
(5) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, pe metru patrat de
afisaj, se plateste de utilizator la bugetul local in raza caruia este amplasat panoul,
afisajul sau structura de afisaj.
(6) In cazul in care panoul, afisajul sau structura de afisaj este inchiriata unei
alte persoane, utilizatorul final va datora taxa.
(7) Taxa datorata se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau
a fractiunii de metru patrat a afisajului cu taxa stabilita de autoritatea deliberativa.
(8) Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate este determinata de dreptunghiul imaginar in care se inscriu toate
elementele ce compun afisul, panoul sau firma, dupa caz.
(9) Firma instalata la locul in care o persoana deruleaza o activitate
economica este asimilata afisului.
(10) Se fac urmatoarele precizari:
a) se considera ca taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se
plateste anual, anticipat, atunci cand un contribuabil stinge obligatia de plata
datorata pentru anul fiscal respectiv, inainte de data de 15 martie, inclusiv, a
aceluiasi an fiscal;
b) se considera ca taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se
plateste trimestrial, atunci cand un contribuabil stinge obligatia de plata datorata
pentru anul fiscal respectiv, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15
iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
(11) Taxa se calculeaza pentru un an fiscal sau pentru numarul de luni si zile
ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste de catre utilizatorul panoului,
afisajului sau structurii de afisaj, potrivit prevederilor alin. (1).
(12) Persoanele care datoreaza taxa prevazura la alin. (1) sunt obligate sa
depuna o declaratie fiscala anuala pana la data de 30 ianuarie 2006, conform
modelului prevazut in Anexa nr. 4.1.10 la prezentele norme. Aceasta va fi depusa
la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a
carei raza este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj.
(13) In cazul in care intervin modificari ale bazei impozabile, persoanele
care presteaza serviciile de reclama si publicitate au obligatia corectarii declaratiei
anuale de impunere initiala prin depunerea unei declaratii rectificative (modelului
prevazut in Anexa nr. 4.1.10 la prezentele norme) in termen de 30 de zile de la data
in care s-au produs modificarile.
1.5.2. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate
(1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in
Bucuresti in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta
persoana, datoreaza plata taxei, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate
realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale. Publicitatea
realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul
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prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit
Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare,
respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio,
televiziune si Internet.
(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, se denumeste in continuare taxa
pentru servicii de reclama si publicitate.
(3) Beneficiarii serviciilor de reclama si publicitate realizate in baza unui
contract sau a unei altfel de intelegeri incheiate cu oricare alta persoana datoreaza
taxa pentru serviciile de reclama si publicitate.
(4) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 3%, asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate,
prevazuta in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
(5) Taxa se plateste lunar de catre prestatorul serviciului de reclama si
publicitate, pe toata durata desfasurarii contractului, pana la data de 10 a lunii
urmatoare datorarii taxei.
(6) Taxa se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului.
(7) Persoanele care datoreaza taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
au obligatia depunerii unei declaratii anuale de impunere privind stabilirea taxei
pentru serviciile de reclama si publicitate (model prevazut in Anexa nr. 4.1.11 la
prezentele norme), cu privire la contractele de reclama si publicitate, sau
intelegerilor incheiate cu diverse persoane carora le presteaza serviciul de reclama
si publicitate pana la data de 30 ianuarie 2006 la la compartimentul de specialitate
al autoritatii administratiei publice locale in raza careia persoana presteaza
serviciile de reclama si publicitate.
(8) In cazul in care intervin modificari ale bazei impozabile, persoanele care
presteaza serviciile de reclama si publicitate au obligatia corectarii declaratiei
anuale de impunere initiala prin depunerea unei declaratii rectificative in termen de
30 de zile de la data in care s-au produs modificarile.
(9) Amplasarea afiselor si reclamelor publicitare se va realiza pe baza
autorizatiei eliberate de autoritatile administratiei publice.
(10) Sunt interzise executarea si montarea firmelor si reclamelor fara
obtinerea in prealabil a autorizatiei de construire eliberate in conformitate cu
prevederile art. 3 lit. h din Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a
Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1943/2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(11) Amplasarea afiselor si reclamelor publicitare pe raza municipiului
Bucuresti se va face in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.
955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementaarilor cadru de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local si a H.C.G.M.B. nr.
22/1997 privind aprobarea Regulamentului local pentru construirea si amplasarea
firmelor si reclamelor publicitare.
47

1.5.3. Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in
scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia
cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.
(2) Taxa prevazuta la pct. 1.5, denumita in continuare taxa pentru afisaj in
scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul,
afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa fiind platita de
aceasta ultima persoana.
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru
afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul
cladirilor.
(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru
panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau
marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin
constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.
(6) Intra sub incidenta prevederilor alin. (3) si afisele expuse in exteriorul
cladirii, prin care se fac publice spectacolele de natura celor prevazute la pct. 1.6
din prezentele norme, dar numai cele de la sediul organizatorului si/sau locul
desfasurarii spectacolului, fiind asimilate celor amplasate in interiorul cladirilor.
1.6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
1.6.1. Reguli generale
(1) Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza manifestari
artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva, cu caracter
permanent sau ocazional, datoreaza impozitul pe spectacole, calculat in cote
procentuale asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si biletelor de intrare
sau, dupa caz, in suma fixa, in functie de suprafata incintei, in cazul videotecilor si
discotecilor.
1.6.2. Calculul impozitului
(1) Organizatorii de manifestari artistice cinematografice, teatrale, muzicale
si folclorice datoreaza impozit pe spectacole, in conditiile prezentelor norme
metodologice, calculat asupra incasarilor din vanzarea biletelor de
intrare/abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor cinematografice,
teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, dupa caz, determinata potrivit
prevederilor:
a) Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical,
folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, publicata in
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Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificarile
si completarile ulterioare;
b) Normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor nr. 48.211/1994
privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei
sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical,
folcloric si al artelor plastice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe
spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor
de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:
a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de
filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile
sportive interne si internationale;
b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri,
cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive
care au un caracter ocazional.
(3) Contribuabililor care desfasoara activitati sau servicii de natura celor
mentionate la alin. (2) din prezentele norme le revine obligatia de a inregistra la
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a
caror raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, atat abonamentele, cat
si biletele de intrare si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor, precum si
la locul de desfasurare a spectacolelor, interzicandu-li-se sa incaseze sume care
depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente.
(4) In cazul in care contribuabilii organizeaza aceste spectacole in raza
teritoriala de competenta a altor autoritati ale administratiei publice locale decat
cele de la domiciliul sau sediul lor, dupa caz, acestora le revine obligatia de a viza
abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara
spectacolele.
(5) Normele privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul
biletelor de intrare si al abonamentelor se elaboreaza in comun de Ministerul
Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de
Ministerul Culturii si Cultelor si de Agentia Nationala pentru Sport.
(6) Formularele tipizate aflate in stoc pana la data publicarii normelor
prevazute la alin. (1) vor putea fi utilizate pana la epuizare, in conditiile adaptarii
corespunzatoare.
1.6.3. Reguli speciale pentru videoteci si discoteci
(1) Prin discoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege
activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii
electronice speciale de lumini, precum si de redare si auditie de muzica, unde se
danseaza, indiferent cum este denumita ori de felul cum este organizata ca
activitate, respectiv:
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a) integrata sau conexa activitatilor comerciale de natura celor ce intra sub
incidenta diviziunii 55 sau a activitatilor de spectacole specifice grupei 923 din
CAEN-rev.1;
b) integrata sau conexa oricaror alte activitati nementionate la lit. a);
c) individuala;
d) cu sau fara disc-jockey.
(2) Nu sunt de natura discotecilor activitatile prilejuite de organizarea de
nunti, de botezuri si de revelioane.
(3) Prin videoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege
activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii
electronice speciale de redare si vizionare de filme; nu este de natura videotecii
activitatea care intra sub incidenta clasei 9213 din CAEN-rev.1.
(4) In cazul videotecilor si discotecilor nu se aplica prevederile referitoare la
tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al
abonamentelor
(5) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, in cazul videotecilor si
discotecilor, prin incinta se intelege spatiul inchis in interiorul unei cladiri,
suprafata teraselor sau suprafata de teren afectata pentru organizarea acestor
activitati artistice si distractive.
(6) Pentru dimensionarea suprafetei incintei in functie de care se stabileste
impozitul pe spectacole se insumeaza suprafetele utile afectate acestor activitati,
precum si, acolo unde este cazul, suprafata utila a incintelor in care se consuma
bauturi alcoolice, bauturi racoritoare sau cafea, indiferent daca participantii stau in
picioare sau pe scaune, precum si suprafata utila a oricaror alte incinte in care se
desfasoara o activitate distractiva conexa programelor de videoteca sau discoteca.
(7) Prin zi de functionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se
intelege intervalul de timp de 24 de ore, precum si orice fractiune din acesta
inauntrul caruia se desfasoara activitatea de videoteca sau discoteca, chiar daca
programul respectiv cuprinde timpi din doua zile calendaristice consecutive.
(8) Cuantumul impozitului s-a stabilit astfel:
a) Nivelurile impozitului pe spectacole sunt conform Anexei nr.1.
b) Impozitul pe spectacole se corecteaza cu coeficientul de corectie 8
corespunzator rangului municipiului Bucuresti 0.
(9) Contribuabilii care au obligatia sa prezinte releveul suprafetei incintei o
data cu depunerea declaratiei fiscale si ori de cate ori intervine o modificare a
acestei suprafete.
(10) In cazul contribuabililor care organizeaza activitati artistice si
distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se determina pe baza
suprafetei incintei afectate pentru organizarea acestor activitati, nefiind necesare
bilete sau abonamente.
(11) Contribuabilii care organizeaza activitati artistice si distractive de
videoteca si discoteca, in calitatea lor de platitori de impozit pe spectacole, au
obligatia de a depune Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe spectacole,
in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca, stabilita in
50

Anexa nr. 4.1.12 la prezentele norme pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru
luna urmatoare.
1.6.4. Scutiri
(1) Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri
umanitare.
(2) Contractele incheiate intre contribuabilii organizatori de spectacole si
beneficiarii sumelor cedate in scopuri umanitare se vor inregistra la
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a
caror raza teritoriala se desfasoara spectacolul, prealabil organizarii acestuia.
Pentru aceste sume nu se datoreaza impozit pe spectacol.
(3) Contractele care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) din prezentele
norme sunt cele ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind
sponsorizarea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 25
mai 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.6.5. Plata impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a
lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a
depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe
spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de
Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.
(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru
calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a
impozitului.
1.7. TAXA HOTELIERA
1.7.1. Reguli generale
(1) La nivelul municipiului Bucuresti instituirea taxei hoteliere constituie
atributia optionala a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Pentru anul 2006 a fost adoptata Hotararea Consiliului General al
Municipiului Bucuresti nr. 109/2005 privind instituirea taxei hoteliere.
(2) Persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea au
obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa
evidentieze distinct taxa hoteliera incasata determinata in functie de cota si, dupa
caz, de numarul de zile stabilite de catre autoritatile deliberative.
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1.7.2. Calculul taxei
(1) Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei de 3%, stabilita la
tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.
(2) Cota taxei este prevazuta in Anexa nr. 1.
(3) Pentru sederea in municipiul Bucuresti, taxa hoteliera se aplica la tarifele
de cazare practicate de unitatile hoteliere pentru fiecare persoana care datoreaza
aceasta taxa; numarul de zile pentru care se datoreaza taxa hoteliera este cel al
intregii perioade de sedere.
1.7.3. Scutiri
(1) Taxa hoteliera nu se aplica pentru:
a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide
de gradul I sau II;
c) pensionarii sau studentii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de razboi;
f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au
recasatorit;
g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in
strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare;
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care
este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).
(2) Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele
interesate trebuie sa faca dovada cu: certificatul de incadrare intr-o categorie de
persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de student sau orice alt
document similar, insotit de actul de identitate. In cazul persoanelor in varsta de
pana la 14 ani, actul de identitate este certificatul de nastere sau alte documente
care atesta situatia respectiva.
1.7.4. Plata taxei
(1) Sumele incasate cu titlu de taxa hoteliera se varsa la compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de
competenta se afla unitatile de cazare, lunar, pana la data de 10 a lunii in curs
pentru luna precedenta, cu exceptia situatiilor in care aceasta data coincide cu o zi
nelucratoare, caz in care virarea se face in prima zi lucratoare urmatoare.
(2) La virarea sumelor reprezentand taxa hoteliera, unitatile de cazare,
persoane juridice, prin intermediul carora se realizeaza cazarea, vor depune la
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale
52

respective o declaratie-decont, model prevazut in Anexa nr. 4.1.13 la prezentele
norme, care sa cuprinda sumele incasate si virate pentru luna de referinta. Virarea
sumelor se face in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.
1.8 ALTE TAXE LOCALE
1.8.1. Taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie
(1) La stabilirea taxei se tine seama de urmatoarele cerinte:
a) obiectivele sa apartina domeniului public sau privat al unitatii
administrativ-teritoriale respective si acestea sa fie administrate direct de catre
autoritatile administratiei publice locale. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti,
obiectivele trebuie sa fie date in administrare, prin hotarare, de catre Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, potrivit legii. Nu intra sub incidenta 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/vizitator, ca unica modalitate de cuantificare a
raportului dintre serviciul oferit de autoritate si contribuabil-vizitator.
(2) Cuantumul taxei/zi este prevazut in Anexa nr. 1 a prezentei hotarari.
(3) Pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achita la accesul in incinta acestora,
pe baza de bilete de intrare.
1.8.2. Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor
destinate in scopul obtinerii de venit
Echipamentele care sunt destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit
sunt cele care nu fac parte din inventarul activitatii economice pe care persoana
fizica respectiva o desfasoara in mod independent sau intr-o asociatie familiala,
potrivit Legii nr. 507/2002.
Valoare taxei este prevazuta in Anexa nr. 1.
(1) La stabilirea valorii acestei taxe zilnice, se are in vedere 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 conditiile prevazute la lit. a) si b) sa nu
faca parte din sfera activitatii economice pe care persoana fizica respectiva o
desfasoara in mod independent sau intr-o asociatie familiala, potrivit Legii nr.
507/2002.
(2) Contribuabililor, la data efectuarii platii taxelor locale datorate, li se
elibereaza autorizatie conform prevederilor legale.
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(3) Exemple de 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 otel cu dinti ascutiti pusa in miscare pe cale mecanica sau electrica motoferastrau, circular sau gater; instalatie special amenajata pentru macinarea
cerealelor - moara sau urluitoare; autovehicul; vehicul cu tractiune animala;
vehicul tras sau impins cu mana; altele asemenea.
(4) Pentru detinerea de catre persoane fizice de echipamente destinate in
scopul obtinerii de venit, taxa se achita la data depunerii declaratiei fiscale (model
prevazut in Anexa nr. 4.1.14), 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 cel
tarziu la data de 25 pentru luna urmatoare.
1.8.3. Taxa anuala pentru vehicule lente
(1) Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau
juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se
achita pana cel tarziu la data de 15 martie a anului de referinta.
(2) Pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxele locale
se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit
vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal
respectiv, si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii;
(3) Pentru vehiculele lente instrainate ori scoase din functiune, taxele locale
aferente se dau la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care
s-a produs aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului
fiscal respectiv, regularizarea sumelor achitate in plus facand obiectul compensarii,
potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala.
(4) Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul unei persoane la data de
1 ianuarie, aceasta are obligatia sa depuna o declaratie fiscala pana la data de 31
ianuarie a anului fiscal respectiv.
(5) Pentru vehiculele lente dobandite in cursul anului, persoanele fizice sau
juridice vor depune declaratia fiscala in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
(6) Modelul declaratiei fiscale privind stabilirea taxei locale pentru
vehiculele lente este stabilit in Anexa nr. 4.1.15 a prezentelor norme.
(7) Sunt considerate vehicule lente urmatoarele:
1. autocositoare;
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu);
3. autogreder sau autogreper;
4. buldozer pe pneuri;
5. compactor autopropulsat;
6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat
santuri sau excavator pe pneuri;
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7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;
8. freza rutiera;
9. incarcator cu o cupa pe pneuri;
10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;
11. macara cu greifer;
12. macara mobila pe pneuri;
13. macara turn autopropulsata;
14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:
a) lucrari de terasamente;
b) constructia si intretinerea drumurilor;
c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;
d) finisarea drumurilor;
e) forat;
f) turnarea asfaltului;
g) inlaturarea zapezii;
15. sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne;
16. tractor pe pneuri;
17. troliu autopropulsat;
18. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;
20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri;
21. vehicul pentru marcarea drumurilor;
22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri.
(8) Valoarea taxei este cea prevazuta in Anexa nr. 1 a prezentei hotarari.
1.8.4. Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de
marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone
in municipiul Bucuresti (lei/zi)
(1) Valorile acestei taxe sunt cuprinse in tabelul Anexei nr. 1 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 si circulatia autovehiculelor destinate transportului de
marfuri si a utilajelor, dupa cum urmeaza:
a) in zona «A» a municipiului Bucuresti se restrictioneaza accesul si
circulatia celor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone;
b) in zona «B» a municipiului Bucuresti se restrictioneaza accesul si
circulatia celor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone.
(3) Restrictiile mentionate vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu
aceste semnificatii si prin indicatoare de orientare.
(4) Accesul la zona «B» si la zonele de interes aflate in interiorul zonelor
restrictionate se face pe traseele specificate mai jos.
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(5) Se interzice autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare
de 5 tone tranzitarea municipiului Bucuresti daca nu au ca destinatie finala
municipiul Bucuresti.
(6) Pe arterele ce delimiteaza una din zone se respecta regimul de circulatie
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 pe baza de autorizatie;
- in intervalul orar 07.00 - 20.00, accesul si circulatia acestora sunt interzise.
B) In perioada 01 septembrie - 30 iunie:
- in intervalul orar 19.00 - 08.00, accesul si circulatia acestora sunt permise
numai pe baza de autorizatie;
- 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 retelele de utilitati publice (apa - canal, gaze, electrice,
telefoane).
b) cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, abandonate sau stationate
neregulamentar;
c) cele destinate pregatirii si examinarii candidatilor care solicita obtinerea
permisului de conducere categoriile C, CE si CIE;
d) cele apartinand Companiei Nationale Posta Romana S.A, precum si ale
agentilor economici care fac servicii de expeditii si curierat;
e) cele apartinand societatilor de salubrizare;
f) cele apartinand institutiilor publice, altele decat cele specificate la art.7;
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 in Anexa nr.3, 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 insotita de autorizatia de
construire a beneficiarului si de contractul prestator-beneficiar.
(9) Pentru autovehiculele cu remorca, masa totala se calculeaza prin
insumarea masei autovehiculului plus remorca.
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(10) Pot circula tot anul fara restrictii orare pe intreg teritoriul municipiului
Bucuresti urmatoarele categorii de autovehicule: cele apartinand serviciilor de
ambulanta, protectiei civile, politiei, pompierilor, jandarmeriei, politiei de
frontiera, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei - Directiei
Generale a Penitenciarelor, Ministerului Public si unitatilor speciale ale S.R.I si
S.P.P, aflate in misiune.
(11) Autorizatiile prevazute in prezenta hotarare se elibereaza de catre
Primaria Municipiului Bucuresti prin compartimentul de specialitate. Acestea sub
forma de ecuson din hartie - carton, se atribuie in baza certificatului de
inmatriculare si se prezinta la control insotite de certificatul de inmatriculare al
autovehiculului. Autorizatia nu este transmisibila.
(12) Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pct. A lit. a-f, pe spatele
ecusonului va fi specificata zona de acces. Pentru autovehiculele specificate lalin.
(8) pct. A lit. g-i si B, pe spatele ecusonului va fi specificat traseul obligatoriu de
parcurs.
Autorizatiile valabile in zona A sunt valabile si in zona B.
(13) Anual, pana la data de 01.12, compartimentul de specialitate din cadrul
Primariei Municipiului Bucuresti va asigura realizarea ecusoanelor pentru anul
urmator.
(14) In cazul in care agentii constatatori observa posiblitatea 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 insoteasca agentul constatator la
punctul de cantarire si sa supuna autovehiculul acestei operatiuni.
(16) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la
5.000 lei urmatoarele fapte:
a) conducerea unui autovehicul in zonele de restrictie stabilite prin prezenta
hotarare fara a poseda autorizatie de circulatie, 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 solicitate de agentii constatori.
(17) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in
prezenta hotarare se fac de catre agentii de politie 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
sanctiunea pierderii dreptului de a circula cu acesta in zonele restrictionate.
(19) Prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, referitoare la constatarea, aplicarea sanctiunii, plata si incasarea
amenzii, precum si la caile de atac, se aplica deopotriva si contraventiilor stabilite
prin prezenta hotarare.
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Zona A a Municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si
circulatia celor cu masa totala autorizata mai mare de 5 t este delimitata de
urmatoarele artere:
Bdul Dacia - Str.Traian - Str. Nerva Traian - Bdul Octavian Goga - Pasaj
Marasesti - Bdul Marasesti - Str. Mitropolit Nifon - Bdul Libertatii - Calea 13
Septembrie - Sos.Pandurilor - Sos. Grozavesti - Sos. Orhideelor - Bdul Dinicu
Golescu - Piata Garii de Nord - Calea Grivitei - Sos. Nicolae Titulescu - Bdul Banu
Manta - Bdul Ion Mihalache - Bdul Maresal Averescu - Bdul Constantin Prezan Bdul Aviatorilor - Bdul Mircea Eliade - Bdul P.I. Ceaikovski - Str.Barbu
Vacarescu - Str.Tunari - Bdul Dacia.
Zona B a municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si
circulatia celor cu masa totala autorizata mai mare de 7,5 t este delimitata de
urmatoarele artere:
Bd. Aerogarii - str. Cpt. Alex. Serbanescu - str. Barbu Vacarescu - str.
Fabrica de Glucoza - sos. Petricani - str. Doamna Ghica - sos. Colentina - sos.
Fundeni - str. Morarilor - Bd. Basarabia - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Th. Palady Bd. Camil Ressu - str. Fizicienilor - Bd. Energeticienilor - Calea Vitan - sos. Vitan
Barzesti - str. Ion Iriceanu - str. Turnu Magurele - str. Luica - sos. Giugiului - str.
Alexandru Anghel - str. Prelungirea Ferentari - Calea Ferentarilor - str. M.
Sebastian - Calea 13 Septembrie - Bd. Ghencea - str. Brasov - sos. Virtutii - Calea
Crangasi - Pasaj Grant - Calea Grivitei - Bd. Bucurestii Noi - str. Jiului - Bd.
Poligrafiei - Pasaj Jiului - str. Baiculesti - sos. Straulesti - Bd. Ion Ionescu de la
Brad.
Accesele la zona B sunt:
- dinspre autostrada Bucuresti - Pitesti, prin Bd. Iuliu Maniu, str. Valea
Cascadelor, str. Valea Oltului, str. Prelungirea Ghencea;
- dinspre D.N. 6, prin sos. Alexandriei, sos. Antiaeriana.
Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restrictionate, sunt:
- la vama de pe Bd. Timisoara, pe Bd. Timisoara dinspre str. Valea
Cascadelor sau str. Valea Oltului, pana la str. Romancierilor si retur;
- la zona industriala cuprinsa intre Bd. Timisoara, Bd. Iuliu Maniu, bd.
Vasile Milea, str. Lujerului, prin Bd. Timisoara, Bd. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu
si retur;
- la zona industriala cuprinsa intre Drumul Sarii, str. M. Sebastian, Cal.
Rahovei si str. Progresului, prin Calea 13 Septembrie, str. M. Sebastian, str.
Razoare, str. Progresului, sos. Panduri si retur prin Calea 13 Septembrie;
- la zona industriala cuprinsa intre Calea Rahovei, bd. G. Cosbuc, str. C-tin
Istrati, str. Progresului, prin Calea Rahovei, Bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str.
Progresului;
- la zona industriala de pe platforma “Rocar”, prin str. Toporasi;
- la zona industriala cuprinsa intre str. Ziduri Mosi, bd. Ferdinand, bd. Garii
Obor, str. Baicului, str. Paharnicu Turturea, str. Heliade intre Vii, str. Doamna
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Ghica, prin str. Doamna Ghica, str. Heliade intre Vii, str. Paharnicu Turturea, str.
Baicului, Bd. Garii Obor, bd. Ferdinand, str. Ziduri Mosi si retur;
- la vama din bd. Expozitiei, prin bd. Bucurestii Noi, bd. Ion Mihalache, str.
Clabucet, bd. Expozitiei, cu retur prin Putul lui Craciun;
- la zona industriala de pe Splaiul Unirii, dintre sos. Vitan Barzesti si sos.
Mihai Bravu, pe Splaiul Unirii, pana la sos. Mihai Bravu si retur.
1.8.5. Taxe pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista
obligativitatea inmatricularii
1.8.5.1. Taxa de inregistrare numar pentru autovehicule nesupuse
inmatricularii
(1) Tramvaiele, troleibuzele, masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile
agricole sau forestiere, precum si alte vehicule pentru care nu exista obligativitatea
inmatricularii, ale caror proprietari au domiciliul stabil sau sediul in municipiul
Bucuresti se inregistreaza la Primaria Municipiului Bucuresti.
(2) Inregistrarea si radierea vehiculelor prevazute la alin. 1 se face de catre
compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, care
tine evidenta vehiculelor supuse inregistrarii.
(3) La data inregistrarii vehiculului, compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei Municipiului Bucuresti atribuie acestuia un numar de inregistrare
si elibereaza un certificat de inregistrare. Dupa caz, elibereaza 1 sau 2 placute cu
numarul de inregistrare.
(4) Caracteristicile numarului de inregistrare, modul de inscriere a acestuia
pe vehicul, caracteristicile placutei cu numarul de inregistrare, precum si continutul
certificatului de inregistrare sunt prevazute in Anexa nr.1.
(5) Inregistrarea vehiculelor se face pe baza urmatoarelor documente:
a) fisa de inregistrare se completeaza de catre solicitant, cu scris de masina,
cu datele detinatorului (A) si cu datele despre vehicul (B);
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 de plata a taxei pentru vehicule lente (dupa caz) in original si in
copie. Pentru persoanele fizice: mandat postal, iar pentru persoane juridice cu ordin
de plata;
f) dovada de plata a taxei de inregistrare, in original si in copie. Pentru
persoanele fizice : mandat postal, iar pentru persoane juridice cu ordin de plata;
g) dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare, in original si
in copie. Pentru persoanele fizice : mandat postal, iar pentru persoane juridice cu
ordin de plata;
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h) dovada de plata a contravalorii placutei cu numarul de inregistrare, in
original si in copie. Pentru persoanele fizice : mandat postal, iar pentru persoane
juridice cu ordin de plata.
(5) Vehiculele apartinand Primariei Municipiului Bucuresti, primariilor
sectoarelor 1 - 6, precum si institutiilor publice, regiilor autonome, societatilor
comerciale si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului General al
Municipiului Bucuresti sau a Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 6 sunt scutite de
la plata taxei de inregistrare.
1.8.5.2. Taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare
(1) Certificatul de inregistrare se elibereaza de catre compartimentul de
specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
1.8.5.3. Taxa pentru eliberarea placutei cu numar de inregistrare
(1) Placutele cu numarul de inregistrare si certificatul de inregistrare se
elibereaza personal solicitantului sau delegatului acestuia.
(2) Radierea vehiculelor 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) certificatul de inregistrare, in original.
La radiere, proprietarul vehiculului va preda compartimentului de
specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti placuta cu numarul de
inregistrare.
1.8.5.4. Dispozitii comune
(1) Taxa de inregistrare, precum si contravalorile placutei cu numarul de
inregistrare si a certificatului de inregistrare vor fi reactualizate anual la propunerea
compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, in
functie de cresterea indicilor preturilor de consum.
(2) Se va circula pe trasee stabilite dupa cum urmeaza :
1. Tramvaiele si troleibuzele vor circula pe trasee propuse de catre R.A.T.B.
si avizate de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti, fara a avea nevoie de autorizatie.
2. Masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere,
precum si alte vehicule cu masa totala autorizata mai mare de 5t pentru care nu
exista obligativitatea inmatricularii vor circula in conformitate cu prevederile
HCGMB nr.64/2001 privind accesul si circulatia autovehiculelor destinate
transportului de bunuri si marfuri si a utilajelor cu masa totala autorizata mai mare
de 5t in zona centrala a municipiului Bucuresti. In afara zonelor interzise prin
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HCGMB nr.64//2001, acestea vor circula cu respectarea legislatiei rutiere in
vigoare. Cele cu masa totala autorizata mai mica de 5t vor circula in zona centrala,
la solicitari justificate, pe trasee de deplasare avizate de catre compartimentul de
specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
(3) Dupa caz, traseele vor fi inscrise in autorizatii eliberate in acest sens de
catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
(4) Numarul de inregistrare este compus din litera majuscula B si un grup de
5 cifre arabe.
(5) Pentru tramvaie, acesta se inscrie pe partile din fata, din spate si laterale
ale vehiculului, cu vopsea care contrasteaza cu cea a vehiculului.
(6) Pentru celelalte vehicule supuse inregistrarii, numarul de inregistrare se
scrie cu negru, in relief, pe o placuta metalica avand in partea stanga emblema
municipiului Bucuresti si fondul galben reflectorizant. Caracterele literei si cifrelor
vor fi cele stabilite prin standard de stat pentru numerele de inmatriculare. Placuta
se fixeaza la partea din spate a vehiculului.
(7) Troleibuzele vor fi echipate cu 2 placute care se fixeaza la partea din fata
si din spate a vehiculului.
(8) Valorile taxelor sunt prevazute in Anexa nr. 1.
1.8.6. Taxa pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii
(1) Pe teritoriul Municipiului Bucuresti, organizarea si desfasurarea
jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasa II, III si IV, precum si T1 si T2
este permisa numai cu acordul Primarului General si in conditiile obtinerii avizelor
prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Prin acordul Primarului General se stabilesc 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 Primarului General.
(4) Solicitarile pentru organizarea jocurilor de artificii se adreseaza Primariei
Municipiului Bucuresti prin Registratura Generala cu cel putin 10 zile
calendaristice inainte de data desfasurarii evenimentului, impreuna cu declaratia de
impunere (model prevazut in Anexa nr. 4.1.16 la prezentele norme), cel tarziu la
data obtinerii avizului.
(5 ) Valoarea taxei este prevazuta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare si se
achita de catre solicitant la casieria Primariei Municipiului Bucuresti sau prin
virament in baza solicitarii aprobate si a declaratiei completate (model prevazut in
Anexa nr. 4.1.16 la prezentele norme).
(6) Sunt exceptate de la plata taxei stabilite al alin. (5), evenimentele de
interes local, national sau international, precum si manifestatiile cultural-sportive
importante desfasurate in colaborare cu P.M.B.
(7) Organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, cu incalcarea prevederilor prezentei hotarari constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 - 5.000 lei.
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(8) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se face de catre personalul
împuternicit de Primarul General al Municipiului Bucuresti.
(9) Prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor
aprobata prin Legea nr.180/2002 se aplica in mod corespunzator.
1.9 SANCTIUNI
(1) 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.
(2) Contraventiile prevazute la:
- alin. (1) lit. a) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda de la 60 lei la
110 lei, iar persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 230 lei la 450 lei;
- alin. (1) lit. b) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda de la 110 lei la
340 lei, iar persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 450 lei la 1.360 lei.

B. Referitor la aplicarea taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor
publice prevazute in ANEXA nr.2

2.1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor
activitati de comercializare cu caracter sezonier (ocazional)
(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitati
sezoniere/ocazionale :
- parcuri de distracţii;
- circuri, menajerii si altele asemenea;
- comercializare martisoare, gablonturi, brazi de Craciun, felicitari;
- alte asemenea activitati.
(2) Taxa se calculeaza ca produs al suprafetei folosite, in mp, pentru
activitatea desfasurata, si valoarea, prevazuta in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare,
aferenta ultimei zonarii teritoriale a Municipiului Bucuresti, aprobata prin hotarare
a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Plata se face in baza acordului/autorizatiei emise de organele de
specialitate, pentru perioada solicitata/autorizata, în termen de doua zile lucratoare
de la obtinerea/prelungirea autorizatiei.
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2.2. 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, inclusiv
comercializarea de flori.
2.3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie
publica şi terase de vara
(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitati :
- alimentatie publica;
- terase de vara (pentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fara bauturi alcoolice;
- comercializare produse panificatie si patiserie;
- alte activitati asemenea.
2.4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari servicii.
(1) Taxa se percepe pentru urmatoarele tipuri de activitati :
- vulcanizare, spalatorie auto;
- mici meseriaşi;
- cabine telefonice;
- service auto şi alte asemenea.
2.5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc şi
schimb valutar.
(1) Taxa se percepe pentru:
- loto, pariuri sportive si alte asemenea;
- case de schimb valutar, bancomate si alte asemenea.
2.6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la
construcţii inclusiv ocuparea locurilor publice pentru mobilier aferent teraselor
(pentru perioada 01.10 - 30.04).
2.7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de
comercializare exclusiva de presa si carte.
(1) Taxele prevazute la punctele 2.2 - 2.7 se calculeaza ca produs al
suprafetei folosite pentru activitatea desfasurata, in mp, si valoarea prevazuta in
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Anexa nr. 2 la prezenta hotarare, aferenta ultimei zonarii 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 trimestrial in patru rate egale, respectiv pana la 15 martie,
15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie.
2.8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare şantier.
(1) Plata se face in baza acordului/autorizatiei emise de organele de
specialitate, pentru perioada solicitata/autorizata, în termen de doua zile lucratoare
de la obtinerea/prelungirea autorizatiei, in cazul autorizatiilor eliberate pentru mai
putin de 90 de zile.
(2) In situatia ocuparii domeniului public pe o perioada mai mare de 90 de
zile taxa se calculeaza trimestrial si se plateste in patru rate egale, pana la 15
martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie.
2.9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru parcari de resedinta
(1) Taxa se calculeaza in lei/zi/vehicul si se plateste trimestrial in patru rate
egale, respectiv pana la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie.
2.10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje
(1) Taxa se calculeaza in lei/zi/vehicul si se plateste trimestrial in patru rate
egale, respectiv pana la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie.
(2) Aceasta taxa se calculeaza de regula, pentru un modul cu o suprafata
standard de 20 de mp, corespunzatoare unui garaj/autoturism (inclusiv spatiul de
deschidere a usilor).
(3) Schimbarea destinatiei fara acordul prealabil al organelor specializate se
sanctioneaza prin aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii.
2.11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru filmare si
fotografiere profesionista
(1) Aceasta taxa se achita pentru utilizarea temporara a domeniului public
pentru desfasurarea urmatoarelor activitati, in scopul obtinerii de venituri:
- filmare profesionista (filme scurt sau lung metraj, videoclipuri si altele
asemenea);
- fotografiere profesionista si alte activitati asemenea.
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(2) Solicitarea se adreseaza, in scris, Primariei Municipiului Bucuresti,
impreuna cu declaratia prevazuta in anexa la prezentele norme, inainte cu cel putin
10 zile de inceperea activitatii. In urma verificarii si avizarii activitatii de catre un
reprezentant al compartimentului de specialitate, beneficiarul va primi
acordul/avizul sau refuzul in scris.
(3) Taxa se calculeaza in functie de locatia solicitata pentru emiterea
acordului/avizului Primarului General, in functie de zonarea Municipiului
Bucuresti, in lei/mp/zi şi se plateste anticipat, la data obtinerii acordului/avizului
Primarului General.
2.12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole în aer
liber, festivaluri, manifestari promotionale
(1) Aceasta taxa se achita pentru utilizarea temporara a domeniului public
pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:
- spectacole in aer liber, concerte cu caracter promotional;
- expozitii, festivaluri sau alte manifestari promotionale;
- si alte activitati asemenea.
(2) Sunt exceptate de la plata taxei spectacolele in aer liber, manifestarile
sau alte activitati asemenea desfasurate in scop umanitar.
(3) Solicitarea se adreseaza, in scris, Primariei Municipiului Bucuresti,
impreuna cu declaratia prevazuta in anexa la prezentele norme, inainte cu cel putin
10 zile de inceperea activitatii. In urma verificarii si avizarii activitatii de catre un
reprezentant al compartimentului de specialitate, beneficiarul va primi
acordul/avizul sau refuzul in scris.
(4) Taxa se calculeaza in functie de locatia solicitata pentru emiterea
acordului/avizului Primarului General, in functie de zonarea Municipiului
Bucuresti, in lei/mp/zi şi se plateste anticipat, la data obtinerii acordului/avizului
Primarului General.
2.13. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare
(1) Plata se face in baza acordului/autorizatiei 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 situatia ocuparii domeniului public pe o perioada mai mare de 90 de
zile taxa se calculeaza trimestrial si se plateste in patru rate egale, respectiv pana
la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie.
I. Suprafata pentru care se datoreaza taxa de ocupare a terenurilor cu panouri
publicitare, afisaje sau structuri de afisaj, se calculeaza astfel:
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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. 4.2.3 la prezentele norme;
b) prin adaugarea a cate unui metru la proiectia, in plan vertical, pe sol, a
limitelor exterioare ale structurii de sustinere a panoului - in cazul in care structura
de sustinere depaseste limitele exterioare ale panoului - exemplul b) din Anexa nr.
4.2.3 la prezentele norme.
II. In cazul panourilor/afisajelor mobile (inclusiv baloane publicitare)
calculul taxei se face pe baza proiectiei in plan vertical la sol.
2.14. Taxa pentru terenuri apartinand locurilor publice folosite pentru
culturi agricole
(1) Taxa se calculeaza in lei/mp/zi si se plateste trimestrial in patru rate
egale, respectiv pana la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie.
2.15. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentara
de acces
(1) Taxa de percepe pentru caile de acces suplimentare construite pe
domeniul public, altele decat caile obisnuite de acces in imobile/cladiri.
(2) Taxa se calculeaza in lei/mp/zi si se plateste trimestrial in patru rate
egale, respectiv pana la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie.
(3) Declaratia se depune de catre contribuabil, la data obtinerii
autorizatiei/acordului emis de compartimentele de specialitate.
Dispozitii generale
(1) In situatia in care ocuparea domeniului public, se prelungeste peste
perioada autorizata sau suprafata ocupata este mai mare decat cea aprobata, pentru
taxele prevazute in prezenta anexa, se vor aplica sanctiuni impuse de lege si se va
refuza eliberarea altei autorizatii de acelasi tip, pe timp de doi ani, pe raza
municipiului Bucuresti.
(2) 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 refuza eliberarea autorizatiei pe
anul respectiv.
(3) Controlul si aplicarea santiunilor se va efectua de catre compartimentele
de specialitate imputernicite in acest sens.
(4) Platitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligatia depunerii
declaratiilor pentru fiecare taxa prevazuta in prezenta anexa.
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(5) Declaratiile prevazute in Anexele nr. 4.2.1 si 4.2.2 la prezentele norme
se depun de catre fiecare contribuabil, persoana fizica sau juridica, anual, pana la
31 ianuarie al fiecarui an.
(6) De asemenea, declaratiile de impunere mentionate la alin. (5) se depun in
termen de 30 de zile de la inceperea /modificarea/incetarea activitatii.
(7) 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.
(8) Contraventiile prevazute la:
- alin. (7) lit. a) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda de la 60 lei la
110 lei, iar persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 230 lei la 450 lei;
- alin. (7) lit. b) se sanctioneaza persoanele fizice cu amenda de la 110 lei la
340 lei, iar persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda de la 450 lei la 1.360 lei.
C. Referitor la aplicarea taxelor prevazute in Anexa nr. 3
Categoriile cimitirelor municipiului Bucuresti sunt stabilite prin H.C.G.M.B.
nr. 303/2003 privind aprobarea “Regulamentului pentru organizarea si functionarea
cimitirelor si crematoriilor umane”.
(1) Cimitirele municipalitatii se impart in patru categorii:
Categoria a-I-a:
- Cimitirul Bellu:
Categoria a-II-a:
- Cimitirul Ghencea;
- Cimitirul Sf. Vineri;
- Cimitirul Reinvierea;
- Cimitirul Tudor Valdimirescu:
- Cimitirul Izvorul Nou;
- Cimitirul Iancu 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;
3.1. Taxa pentru concesionarea locurilor de inhumare (pana la 7 ani)
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(1) Locurile de inhumare pe 7 ani se vor atribui de catre Administratia
cimitirelor numai la decesul unei persoane.
(2) Actul de concesionare incheiat cu aceasta ocazie, confera titularului
numai dreptul de folosinta.
(3) Atribuirea unui loc de inhumare pe 7 ani unui concesionar care, desi
detine un loc pe 25 de ani sau pe veci, nu poate inhuma in acel loc, se va face cu
conditia ca, la expirarea termenului de 7 ani, sa-si dezhumeze decedatul din locul
nou concesionat si sa-l inhumeze la locul pe care-l detine.
(4) In limita disponibilitatilor, la propunerea unor institutii publice,
directorul institutiei poate aproba concesionarea sau inhumarea pe 7 ani pentru
personalitati marcante ale Romaniei.
3.2. 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 calamnitati si cazuri de forta majora.
(2) Actul de concesionare incheiat cu aceasta ocazie, confera titularului
numai dreptul de folosinta.
(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 inmormantate orice alte persoane, cu consimtamantul titularului, cu rezervarea
unui loc pentru titular. La punerea in posesie a locului donatorul va achita taxele de
concesiune aferente terenului, conform Anexei nr. 3 a prezentei hotarari..
(5) Concesionarea catre un titular de concesiune, al unui alt loc de inhumare
pe termen nelimitat este nula de drept si atrage incetarea dreptului de folosinta
asupra acestui loc.
(6) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se solutioneaza de
compartimentul de resort al A.C.C.U.
3.3. 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 A.C.C.U.
3.4. Taxele pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani in
concesiune pe termen nelimitat sunt diferentiate pe categorii de cimitire.
(1) Valorile acestora reprezinta 25% din valorile taxelor pentru
concesionarea unui loc de inhumare pe termen nelimitat.
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(2) Locurile de inmormantare concesionate pentru 25 de ani se pot
transforma la cerere, in locuri de veci, cu plata taxelor corespunzatoare mentionate
in Anexa nr. 3.
(3) Transformarile locurilor de inhumare pentru 25 ani vor face de catre
A.C.C.U.
(4) In locurile concesionate pentru 25 de ani si netransformate 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.
3.5. 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 valorile 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. 3.
(3) Transformarile locurilor de inhumare pe 7 ani vor face de catre
A.C.C.U.
Reguli generale :
(1) Dobandirea locurilor de veci prin succesiune este scutita de plata taxelor
de concesionare.
(2) Ceilalti dobanditori vor achita taxele corespunzatoare unei noi
concesionari.
(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 nuntul din presa, concesionarul nu se prezinta la A.C.C.U.
pentru clarificarea situatiei juridice a concesiunii;
c) prin renuntarea concesionarului, in scris, in favoarea A.C.C.U., fara a
avea pretentia la despagubiri;
d) in cazul neachitarii tarifului de intretinere 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 A.C.C.U. pentru achitarea tarifelor de intretinere prevazute in
HCGMB nr. 303/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si
functionarea cimitirelor si crematoriilor umane.
e) atunci cand concesiunea este nula de drept;
f) locurile de veci care nu au fost preschimbate conform Deciziei nr.
1336/15.03.1950 si care au intrat in patrimoniul ACCU fara nici o 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 elibereze terenul.
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(6) In lipsa titularului sau a eventualilor mostenitori legali sau testamentari,
concesiunea va trece in proprietatea ACCU, cf. art.680 Cod civil;
(7) Partile indivize de concesiune 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
interesate care solicita acest lucru, cu plata taxelor unei noi concesionari.
Scutiri :
- Veteranii de razboi vor beneficia de locuri de inhumare pe 7 ani gratuite,
conform Legii nr. 44/1994 ;
- Beneficiarii prevazuti de legile speciale si anume Legea nr. 42/1990, Legea
nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, etc. vor beneficia de scutiri in conditiile legii ;
- Sunt scutite conform prezentului punct monumentele funerare din
patrimoniul national si monumentele declarate de catre C.G.M.B. de interes istoric
si artistic.
Taxele se platesc anual la casieria fiecărui cimitir al Administratiei
Cimitirelor si Crematoriilor Umane.
Taxe pentru eliberarea avizelor de specialitate de catre Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta „Dealul Spirii” al Municipiului Bucuresti
3.6.Taxa pentru avizele neconditionate de realizarea unor masuri de
protectie civila.
(1)Valoarea taxei se percepe pentru fiecare metru patrat de suprafata
construita. Taxa se calculeaza de catre compartimentul de specialitate al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” al Municipiului
Bucuresti.
(2) Taxa se plateste la eliberarea avizului, iar dovada platii taxei se pastreaza
in original la dosarul institutiei care presteaza serviciul.
3.7. Taxa pentru avizele conditionate de realizarea de adaposturi de
protectie civila.
(1) Valoarea taxei se percepe pentru fiecare metru patrat de suprafata
construita desfasurata, plus o taxa pentru fiecare metru patrat din suprafata
construita a adapostului.
Pentru constructii de locuinte, taxele se reduc cu 50%.
(2) Taxa se calculeaza de catre compartimentul de specialitate al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” al Municipiului
Bucuresti.
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Taxa se plateste la eliberarea avizului, iar dovada platii taxei se pastreaza in
original la dosarul institutiei care presteaza serviciul.
3.8. Taxa pentru suprafata construita a adapostului de protectie civila
(1) Valoarea taxei se percepe pentru fiecare metru patrat de suprafata
construita.
(2) Taxa se calculeaza de catre compartimentul de specialitate al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” al Municipiului
Bucuresti.
Taxa se plateste la eliberarea avizului, iar dovada platii taxei se pastreaza in
original la dosarul institutiei care presteaza serviciul.
3.9.Taxa pentru extinderi, amenajari, inlocuiri de utilitati publice
(1) Valoarea taxei se percepe pe metru liniar de tronson nou construit sau
tronson inlocuit.
(2) Taxa se calculeaza de catre compartimentul de specialitate al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” al Municipiului
Bucuresti.
Taxa se plateste la eliberarea avizului, iar dovada platii taxei se pastreaza in
original la dosarul institutiei care presteaza serviciul.
Dispozitii finale
(1) Prezentele norme se completeaza cu celelalte prevederi legale in vigoare
si ulterioare.
(2) Anexele nr. 4.1.1 - 4.1.16 si Anexele nr. 4.2.1 - 4.2.3 fac parte integranta
din prezentele norme
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Anexa nr. 4.1.1.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005

Model ITL - 023

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Str. …………………………………………………..., nr. ……
localitatea ……………………………..judetul ……………….
CODUL UNIC DE INREGISTRARE :………………………...
Nr. ………… din ……………. 20…….

Inregistrat sub nr. ……../………/20….*) la compartimentul
de specialitate din raza administrativ-teritoriala unde se afla
situate constructiile speciale pentru care se solicita scutirea de
la plata impozitului pe cladiri.
FUNCTIONARUL PUBLIC
L.S.

(numele si prenumele)
……………………… s.s.

CEREREA
Privind avizarea constructiilor speciale
in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri

DOMNULUI PRIMAR AL ……………………………………………
Subsemnatul ………………………………………., identificat prin actul de identitate seria……………,
nr. …………….. si codul numeric personal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] , in calitate de reprezentant al
persoanei juridice mentionate in antet, avand in vedere prevederile Legii nr. 571/22.12.2003 privind Codul Fiscal
modificat[ si completata, va rog sa initiati la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucuresti proiectul de
hotarare privind aprobarea constructiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe cladiri in anul 20…., pentru
urmatoarele imobile : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7

Denumirea constructiei speciale potrivit inventarului
………………………………………………………………………………...
Adresa la care este situata constructia speciala
1

Numarul
de
inventar
2

Valoare de
Inventar
-lei3

1. Prin semnarea prezentei cereri, am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare (Semnatura)
adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete, iar
constructiile speciale inscrise in prezenta cerere nu intrunesc elementele constitutive ale
cladirii pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri.
2. *) Cererea se depune, anual, pana la data de 31 octombrie. L.S.
3. **) Hotararea se adopta pana cel tarziu data de 30 noiembrie a fiecarui an.
NOTA : In situatia in care contribuabilul are de declarat mai mult de 7 constructii speciale, la prezenta cerere se
depune o anexa cu datele din formularul de mai sus.

Anexa nr. 4.1.2.

Model ITL - 001

la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005
Contribuabilul are înregistrată clădirea
în REGISTRUL AGRICOL 20…./20….,
TIPUL ……, VOL. ……, POZIŢIA NR.
……….., şi figurează la NR. DE ROL
NOMINAL UNIC ……………….*)

DECLARAŢIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul ................................................................., identificat prin actul de identitate ..........., seria ..........., nr. ......................... şi codul numeric personal
....................................................., domiciliat în ROMÂNIA/................................., judeţul ............................, codul poştal ............. municipiul/oraşul/comuna.............................………….,
satul/sectorul .............................., str. ..................………………......, nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., declar că începând cu data de ......../............... 20..... prin actul nr. ....…..............
din ......../ ........... 20....., emis de …………………… la data de ………………. am dobândit o clădire situată în comuna/oraşul/municipiul ...........................……………………….....,
satul/sectorul ...........................……………..., str. ........................…………….., nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ....... având următoarele caracteristici:

Construcţii anexe situate în
afara corpului principal al
clădirii

Clădiri
Specificaţii

Spaţii cu
altă
destinaţie
situate în
subsolul sau
demisolul
clădirilor

Cu pereţi sau cadre
din beton armat,
din cărămidă arsă,
piatră naturală sau
din alte materiale

Cu pereţi din lemn,
cărămidă nearsă,
vălătuci, paiantă sau
alte materiale
asemănătoare

Condiţiile de dotare cu
instalaţii de apă canalizare,
electrice, încălzire trebuie să fie
îndeplinite cumulativ.

cu instalaţii
de apă
canalizare
electrice
încălzire

fără
instalaţii
de apă,
canalizar
e
electrice
încălzire

cu instalaţii
de apă
canalizare
electrice
încălzire

fără
instalaţii
de apă
canalizare
electrice
încălzire

cu
instalaţii
de apă
canalizar
e
electrice
încălzire

fără
instalaţii de
apă
canalizare,
electrice
încălzire

cu instalaţii
de apă
canalizare
electrice
încălzire

fără
instalaţii de
apă
canalizare,
electrice
încălzire

cu instalaţii
de apă
canalizare,
electrice,
încălzire

fără
instalaţii de
apă
canalizare,
electrice,
încălzire

cu
instalaţii
de apă
canalizar
e
electrice,
încălzire

fără
instalaţii de
apă
canalizare,
electrice,
încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Suprafaţa utilă (m2)

Cu pereţi din
cărămidă arsă,
piatră, beton sau
din alte materiale

Cu pereţi din lemn,
cărămidă nearsă,
vălătuci, paiantă
etc.

Locuinţe
situate la
subsol,
demisol sau la
mansardă

*)În această casetă completează funcţionarul
public din compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale

Rangul localităţii / zona în
care se află situată clădirea
INTRAVILAN:
A,B,C,D
EXTRAVILAN:
I , a II-a , a III-a , a IV-a
Rangul : 0
----------------------------------Zona :
Ordinea numerică a clădirii
cu destinaţia de locuinţă în
funcţie de data dobândirii

Suprafaţa construită
………………………………
desfăşurată (m2)
Clădirea are ….etaje , ….. apartamente , este construită în anul….…şi construcţiile anexe sunt construite în anul ……., iar suprafaţa construită la sol a clădirilor este de ………… m².
Declar că deţin/nu deţin alte clădiri cu destinaţia de locuinţă în afara celei de la adresa de domiciliu , drept pentru care depun/nu depun declaraţia specială de impunere Model ITL – 002
Beneficiez de scutire / reducere de la plata impozitului pe clădire în cotă de …….. , în calitate de ……………………………. conform documentelor anexate…………………………………………………………

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale cele declarate fiind corecte şi complete.
Notă: Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor şi a celor situate la subsol.
În cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior suprafaţa construită desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1,20.

Data………………………

Prenumele şi numele …………………………..

Semnătura autografă…………………………………

Anexa nr. 4.1.3.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005

Model ITL - 003
Contribuabilul ……………………………………………………………………………………….
Sediul ………………………………………………………………………………………………..
Codul unic de înregistrare ……………………………. Telefon nr. ………………………………..
Contul nr. ……………………………… deschis la Banca …………………………………………

Nr. ……….. din………./…………………. 20………
Verificat de …………………………………………..
L.S. Semnătura …………………………………….
NR. ROL NOMINAL UNIC ………………………..

Nr. ............................................../ ............................................ 20......

DECLARAŢIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice,
datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
Nr
.
crt
.

Adresa clădirii

Valoarea de inventar
(înregistrată în
contabilitate)

Data de la care
este valabilă
valoarea de
inventar

Data dobândirii
clădirii

Data ultimei
reevaluări a
clădirii *)

Cota
%

0
1

1

2

3

4

5

6

Impozit **)
Suma
lei
7 = col.2 x col.6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Total
*) Se trece data ultimei reevaluări a clădirii efectuată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.983/1998 privind reevaluarea clădirilor,
construcţiilor speciale şi a terenurilor / Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale.
**) Formularul se utilizează şi pentru clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri, precizând însă, „scutită în temeiul ….”
L.S.

DIRECTOR,
……………………………………………..
(prenumele, numele şi semnătura)

ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
……………………………………………….
(prenumele, numele şi semnătura)

Anexa nr. 4.1.4.

Model ITL - 002

la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005
B

PENTRU PERSOANELE FIZICE
CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA
Înregistrată sub. Nr. …….din ..../…./20…
la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale
din raza administrativ-teritorială a
domiciliului.

PENTRU PERSOANELE FIZICE
CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Se depune în
termen de 30 de
zile de la data
dobândirii clădirii
supuse acestui
regim juridic

Înregistrată sub. Nr. …….din ..../…./20…
la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale
din raza administrativ-teritorială a
domiciliului.

FUNCŢIONARUL
PUBLIC
ss

FUNCŢIONARUL
PUBLIC
ss

DECLARAŢIA SPECIALĂ DE IMPUNERE
L.S.

A

pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice
deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat
în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată

Subsemnatul……………………………………identificat prin actul de identitate ………………………. seria….nr………….. şi
, domiciliat în ROMÂNIA/………… la adresa: judeţul:
codul numeric personal
……………….municipiul/oraşul/comuna …………………….., str. ………………………….
Nr. …, bl. ….., sc. ….., etaj ……, apart. …..,satul/sectorul municipiului Bucureşti ………, cod poştal…………..
că deţin în proprietate următoarele clădiri ci destinaţia de locuinţă, în afara celei de la adresa de domiciliu, înscrise în ordinea
numerică determinată în funcţie de anul dobândirii:
Din total col. 4,
Supr. construită
Nr.
Judeţul/Municipiul Bucureşti
Adresa unde este situată
Suprafaţa utilă
sprafaţa
desfăşurată – m2
Crt.
Localitatea/sectorul
clădirea
-m2închiriată
Anul dobândirii
Supr. construită
-m2la sol - m20
1
2
3
4
5
Str…………………nr…
1
……………………………
____________
Bl. …, sc. .., etj…,ap…
Str…………………nr…
2

……………………………

____________
Bl. …, sc. .., etj…,ap…
Str…………………nr…

3

……………………………

____________
Bl. …, sc. .., etj…,ap…
Str…………………nr…

4

……………………………

____________
Bl. …, sc. .., etj…,ap…

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale,
cele declarate fiind corecte şi complete.
……../…………/20….
…………………………………
(semnătura autografă)

NOTA:
1.
2.
3.
4.

În cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, ordinea
numerică este cea determinată de datadobândiri.
În cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţie de locuinţă, ordinea
numerică este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.
Se întocmeşte în 3 exemplare, din care 1 exemplar se depune la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială a domiciliului, 1
exemplar acolo unde sunt situate clădirile şi 1 exemplar rămâne contribuabilului.
Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv
măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de
1,20

C

Anexa nr. 4.1.5.

Model ITL - 004

la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005
Înregistrată sub nr……../………...20…
la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale
din raza administrativ-teritorială unde se
află situate terenurile
Funcţionarul
public

Contribuabilul şi terenurile acestuia sunt înregistrate
în REGISTRUL AGRICOL 20…./20…,
TIPUL ….., VOL………., POZIŢIA NR ……………
NR. DE ROL NOMINAL UNIC …………………….
Funcţionarul
……………………………
public
s.s.

………………….
s.s.

Verificarea datelor înscrise în declaraţia de impunere se face prin confruntarea cu cele existente în registrul agricol
sau în orice alte evidenţe specifice cadastrului imobiliar - edilitar

DECLARAŢIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Ocupat

Liber

Ocupat

Liber

Ocupat

Liber

Ocupat

Liber

Ocupat

Liber

Ocupat

Liber

Ocupat

Liber

Liber

Ocupat

Rangul
localităţii

neproduct

Terenuri
cu ape

Păduri şi
alte
terenuri
cu
vegetaţie

Livezi

Vii

Fâneţe

Arabil
Liber

Terenuri

Ocupat

Drumuri
şi căi
ferate

Liber

Păşuni

Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2
Terenuri
cu
construcţii

Parcela/adresa
unde este situat
terenul

intravilan I / extravilan E

Nr. crt.

Subsemnatul ……………………………………………………………….., identificat prin actul de identitate …….., seria ……., nr. …………. şi codul numeric personal …………………………………, domiciliat în
ROMÂNIA/…………………., judeţul: ……………….; municipiul/oraşul/comuna ………………………., str. …………………………., nr. ……., bl……, sc……, etaj….., apart……, satul/sectorul municipiului Bucureşti
………., codul poştal ………………, declar că deţin în proprietate următoarele terenuri:

Z
O
N
A

Ocupat

1.

0

2.

0

3.

0

NOTĂ: Prin „ocupat” se înţelege suprafaţa construită la sol a clădirii.
Beneficiez de scutire / reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de …….. , având calitatea de ……………………………. conform documentelor anexate…………………………………………………………

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data………………………

Prenumele şi numele declarantului …………………………..

Semnătura autografă…………………………………

Anexa nr. 4.1.6.

Model ITL - 005

la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005
Contribuabilul _________________________________________________________________
Sediul _______________________________________________________________________
Codul unic de înreg. ______________________________.Telefon nr.____________________
Contul nr. ________________________ deschis la Banca ______________________________

Nr. __________din ______________/____________________.20________
Verificat de ___________________________________________________
L.S.
Semnătura_______________________________________
NR. DE ROL NOMINAL UNIC _____________________________________

Nr. ________./ __________________20__

Suprafaţa terenului (m2)

7

8

9

10

11

zona

6

Rangul
localităţii

5

Terenuri
neproduct.

4

Drumuri şi
căi ferate

3

Terenuri cu
ape

livezi

2

Păduri şi alte
terenuri cu
vegetaţie
forestieră

Vii

1

Fâneţe

C

Păşuni

B

A

Arabil

Specificaţie

Categorii de folosinţă
Terenuri cu
construcţii

Parcela / adresa
unde este situat terenul

intravilan I /
extravilan E

Nr. crt.

DECLARAŢIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice,
datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat si completat

12

0

__________________________

*)

2

impozit (lei/m2)

0

________________________

*)

3

Impozit datorat
Rand 1X Rand 2

0

________________________

*)

4

Majorare 20%

0

________________________

*)

5

Total impozit datorat
(lei/an)
Rand 3
(col 1+col 2+__+col 10)
(lei/an)

*) Se inscrie suprafata construita la sol a cladirii
L.S.

DIRECTOR,
__________________________________
(prenumele, numele şi semnătura)

ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
___________________________________
(prenumele, numele şi semnătura)

NOTĂ: Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii terenurilor (caz în care se anexează documentele care atestă calitatea de contribuabil), precum
şi anual, până la data de 31 ianuarie.

Anexa nr. 4.1.7.

Model ITL - 008

la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005
Contribuabilul……………………………………………………………………………
Sediul……………………………………………………………………………………..
Codul unic de înregistrare

Se completează numai în
situaţia persoanelor juridice, caz
în care semnatarul declaraţiei
este reprezentantul acesteia.

DECLARAŢIA pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
Subsemnatul(a) ………………………………………., domiciliat(ă) în …………………………………………
str. …………………………………… nr. … bl. …sc. …. ap. …, legitimat prin B.I./C.I. seria ….. nr. …….......................
, solicit scoaterea din evidenţa dvs. a următorului mijloc de transport marca
CNP
……………………….. , cu seria motor …………………………, seria şasiu *) …………………………., capacitatea
cilindrică ……………. cm3, capacitatea **) …….. tone, dobândit la data de …………, ca efect al: înstrăinării /furtului
/scoaterii din funcţiune/ schimbării domiciliului/ scoaterii definitive din ţară, începând cu data de …………..,
dovedind aceasta prin: actul nr. ……..…/……../certificatul de radiere nr. ……..…./…….. , anexat la prezenta.
Noul proprietar: ……………………………. Judeţul/sectorul …….. Localitatea ……………………………..
str. ………………………………, nr. ……., bl. …., sc. ….., ap. ….
Data …………. 20….
Semnătura declarantului,
……………………………
*) seria şasiu pentru remorci
**) capacitatea tone(pentru) remorci
----------------------aici se taie---------------------------Judeţul …………………………….
Primăria ……………………………
Nr. ……… / …………….20….
Către:
Primăria……………………………..
- compartimentul de specialitateVă facem cunoscut că potrivit actului nr. ……/ …………… contribuabilul ………………………………….
din judeţul ………………, localitatea …………………., str. ……………………………………………, nr. …………….,
bl. …, sc. …., ap. …., a dobândit mijlocul de transport marca ……………………., cu seria motor
…………………………, seria şasiu *) …………………………., capacitatea cilindrică ……………. cm3, capacitatea
**) …….. tone. Vă rugăm să luaţi măsurile necesare pentru înscrierea în evidenţa dumneavoastră conform Legii
nr.571/22.12.2003 privind Codul Fiscal
L.S.

ŞEF COMPARTIMENT,
………….……………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

INSPECTOR,
………………..……………………..
(prenumele, numele şi semnătura)

--------------------------------aici se taie------------------------------------PRIMĂRIA…………………………………
Către : ………………………………………………
Ca urmare a declaraţiei dumneavoastră nr. ……………/………20… prin care solicitaţi scoaterea din
evidenţă a mijlocului de transport marca ……………………., cu seria motor …………………………………………..,
seria şasiu *) …………………………., capacitatea cilindrică ……………. cm3, capacitatea **) …….. tone, dobândit
la ……/….. şi a actelor anexate, vă aducem la cunoştinţă că aceasta a fost operată. Nr. matricol …………………,
nr. rol ………, au rezultat scăderi de debit astfel : …………….
L.S.

ŞEF COMPARTIMENT,
………….……………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

Data ………..20…
Am primit un exemplar ………………

INSPECTOR,
………………..……………………..
(prenumele, numele şi semnătura)
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NR. DE ROL NOMINAL UNIC:
FUNCŢIONARUL
PUBLIC

faţă -

-

Înregistrată sub nr. ........... din ......../................. 20.....
la compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale din raza administrativteritoriale unde se află domiciliul contribuabilului

-----------------------------------------(prenumele şi numele)

DECLARAŢIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice
datorată în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul ................................................................., identificat prin actul de identitate ..........., seria ..........., nr.
......................... şi codul numeric personal ....................................................., domiciliat în ROMÂNIA/.................................,
judeţul ............................, codul poştal ............. – comuna/oraşul/municipiul ..............................., satul/sectorul
.............................., str. .........................., nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., declar că începând cu data de
......../............... 20..... am dobândit mijlocul de transport prin actul nr. ................... din ......../ ........... 20.....(copie anexată)
având următoarele caracteristici:

Tipul:

Capacitatea cilindrică:

Masa maximă autorizată:

tone

Capacitatea în cazul remorcilor/semiremorcilor/rulotelor:

Numărul de identificare:

cm³
tone

Seria motorului:

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut:
Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie:

←

←

se înscrie „DA” sau „NU”

se înscrie „DA” sau „NU”

Pot fi contactat telefonic: acasă .................................. / serviciu ............................... sau mobil
................................ .
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

....................................................

.........................................................

(data declarării)

(semnătura autografă)

---------------------------------------------------aici se taie--------------------------------------------------------ROMÂNIA
Judeţul ...........................
PRIMĂRIA ........................
.............................................

Nr. ......... din ......../...................20....
Nr. rol nominal unic: .........................

PROCESUL - VERBAL
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice
Având în vedere prevederile titlul IX, cap.IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi declaraţia de impunere
efectuată de către d- .... .................................. identificat prin actul de identitate ............ seria ..........., nr. .................... şi codul
numeric personal ..........................................., posesor al mijlocului de transport cu următoarele caracteristici:

Tipul:

Capacitatea cilindrică:

Masa maximă autorizată:

tone

Capacitatea în cazul remorcilor/semiremorcilor/rulotelor:

Numărul de identificare:

cm³
tone

Seria motorului:

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut:
Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie:

←

← se înscrie „DA” sau „NU”

se înscrie „DA” sau „NU”

se stabileşte taxa anuală în sumă de ............................ lei, iar taxa corespunzătoare pe anul în curs, pentru perioada
1/......./20.... – 31/12/20....., în sumă de ............................... lei, care se repartizează în sume egale la termenele de plată,
astfel: 15 martie: ........................ lei, 15 iunie: ........................lei,15 septembrie: ............................ lei şi 15 noiembrie:
........................... lei.

FUNCŢIONARUL
PUBLIC
L.S.

----------------------------------(prenumele şi numele)

s.s.

Am primit un exemplar,
------------------------------------------------------(semnătura autografă a declarantului)

NOTĂ: Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune
mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are carte de identitate a vehiculului, chiar
dacă acestea circulă în combinaţie.
- Această parte se detaşează şi se înmânează contribuabilului sub semnătura sa -
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- verso ROMÂNIA
Judeţul .......................................
PRIMĂRIA ....................................
.........................................................

Nr. ......... din ......../...................20....
Nr. rol nominal unic: .........................

PROCESUL - VERBAL
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice
Având în vedere prevederile titlul IX, cap.IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi declaraţia de
impunere efectuată de către d- .... .................................. identificat prin actul de identitate ............ seria ...........,
nr. .................... şi codul numeric personal ..........................................., posesor al mijlocului de transport cu
următoarele caracteristici:

Tipul:

Capacitatea cilindrică:

Masa maximă autorizată:

tone

Capacitatea în cazul remorcilor/semiremorcilor/rulotelor:

Numărul de identificare:

cm³
tone

Seria motorului:

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut:
Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie:

←

← se înscrie „DA” sau „NU”

se înscrie „DA” sau „NU”

se stabileşte taxa anuală în sumă de ............................ lei, iar taxa corespunzătoare pe anul în curs, pentru
perioada 1/......./20.... – 31/12/20....., în sumă de ............................... lei, care se repartizează în sume egale la
termenele de plată, astfel: 15 martie: ........................ lei, 15 iunie: ........................lei,15 septembrie:
............................ lei, 15 noiembrie ........................... lei.

Am primit un exemplar,
FUNCŢIONARUL
PUBLIC
L.S.

----------------------------------(prenumele şi numele)

s.s.

--------------------------------------------------------(semnătura autografă a declarantului)

---------------------------------------------------aici se taie------------------------------------------------------Procesul-verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport constituie titlu de creanţă şi
ţine loc de înştiinţare de plată pe toată durata deţinerii mijlocului de transport, conform Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare De asemenea, în cazul în
care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie taxa asupra mijloacelor de transport datorată, prezentul procesverbal are elementele constitutive ale titlului executoriu, atât pentru debitul datorat, cât şi pentru
accesoriile acestuia, fără comunicarea vreunei somaţii.
Taxa anuală asupra mijloacelor de transport se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, până la data
de 15, inclusiv, a lunilor martie, iunie, septembrie şi noiembrie.
Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează, în sume
egale, la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului.
Pentru neachitarea la termenul de plată a taxei asupra mijloacelor de transport debitorii datorează
dobânzi şi penalităţi de întârziere, în condiţiile legii.
Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost
dobândite, iar în cazul înstrăinării în timpul anului, taxa se dă la scădere cu data de întâi a lunii în care a
apărut această situaţie.
Pentru mijloacele de transport declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile de la data
dobândirii acestora la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei
rază administrativ-teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sub sancţiunile prevăzute la art. 264, alin.
(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proprietarii mijloacelor de transport au obligaţia să declare compartimentului de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale schimbarea domiciliului în termenul şi sub sancţiunile
prevăzute la alineatul precedent.
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-faţăContribuabilul ……………………………….…..
…………………………………………………...
Sediul ...........................................................…….
..........................................................................….
Codul unic de înregistrare ………………………
Telefon nr.: .............………………………….….
Contul nr…………....................................….…..
deschis la Banca…………………………………

DECLARAŢIA

Nr. ............. din ……./…………………….20……
Verificat de …………………………………….….
L.S.
Semnătura ……………………………
NR. DE ROL NOMINAL UNIC. …………………

DE

I M P U N E R E*)

pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridice,
datorată în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
Nr.
crt.
AI

Specificare

Număr mijloace de
transport
Mijloacele de transport cu tracţiune mecanică

Taxa
stabilită

1
2
3
4
TOTAL

A II

AI

x

Autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone

1
2
3
4
T O T A L A II

A III

X

Combinaţii de autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone

1
2
3
4
TOTAL A I II

B

X

Pentru remorci, semiremorci şi rulote

1
2
3
4
TOTAL

B

C

X

Pentru mijloace de transport pe apă

1
2
3
4
TOTAL C

X

x
T O T A L (AI + AII + AIII + B + C)
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data .......................….. 20…
L.S.

DIRECTOR,
………………………………..
(prenumele, numele şi semnătura)

ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
………………………………………..
(prenumele, numele şi semnătura)

NOTĂ: În cazul în care contribuabilul deţine mai multe mijloace de transport decât cele care pot fi înscrise în prezenta
declaraţie, la aceasta se anexează o alonjă cu aceleaşi elemente.

*) Declaraţia se completează şi nominal, cu elementele prevăzute pe verso
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-verso-

SITUAŢIA
nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
Nr.
crt.

Specificare
(tipul)

Data
dobândirii

Serie
motor/
şasiu

Capacitate
cilindrică/
tonaj

Taxa datorată în
funcţie de capacitate
/tonaj
- lei -

Taxă
datorată
- lei -

OBS.

NOTĂ: Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune
mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are carte de identitate a vehiculului,
chiar dacă acestea circulă în combinaţie.
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Model ITL - 012

Inregistrata sub nr. __________/din ______/____________/20____
La compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice
locale din raza administrativ-teritoriala unde se afla amplasat mijlocul
de reclama si publicitate/ de afisaj.

DECLARATIA DE IMPUNERE
Pentru stabilirea taxei, in suma fixa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate,
precum si pentru afisaj instalat la locul executarii activitatii, datorata
in temeiul art. 271 alin. (2) din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal, modificata
DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
Codul unic de inregistrare_____________________________________________________________
Denumirea_________________________________________________________________________
Judetul/sectorul_____________________________________________________________________
Localitatea_______________________________ Codul postal _______________________________
Strada _________________________________________nr. ____ Bl. ___Sc. ___Et. ___ Ap. ____

BANCA

CONTUL

I. TAXA IN SUMA FIXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Nr. Locul
Suprafata
Durata
Taxa fixa
Total taxa
Suma
Nr. si data
Crt. amplasarii
afisajului/
amplasarii datorata
datorata
Achitata documentului
panoului/
-luniLei/an/mp (col.2xcol.3xcol. -leide plata
alte mijloace
4)/12
-mp-lei0
1
2
3
4
5
6
7

II. TAXA PENTRU AFISAJ SITUAT LA LOCUL EXERCITARII ACTIVITATII
Nr. Locul
Suprafata
Durata
Taxa fixa
Total taxa
Suma
Crt. amplasarii
afisului
amplasarii datorata
datorata
Achitata
-mp-luniLei/an/mp (col.2xcol.3xcol. -lei4)/12
-lei0
1
2
3
4
5
6

Nr. si data
documentului
de plata

7

Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepseste
conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.
Data completarii : __________________ 2005
DIRECTOR,
L.S. ________________________
(numele,prenumele si semnatura)

SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
___________________________
(numele,prenumele si semnatura)

Anexa nr. 4.1.11.
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DECLARATIE DE IMPUNERE
Privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate
DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
DENUMIREA ......................................................................................................................................CODUL UNIC DE INREGISTRARE ..............................................................
NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI ............................................................................................................................................................................
LOCALITATEA....................................STRADA.................................................................................NR....................BL.....................SC...................ET................AP.....................
SECTORUL..........................................................CODUL POSTAL.................................................TELEFON/FAX .................................................................................................
BANCA.....................................................................CONTUL........................................................................................

Nr.
Crt.

Nr. contract / data

Adresa si suportul pe care
este amplasat mijlocul
publicitar

0

1

2

Perioada
Contractului
(nr. luni)

Suprafata
(mp)

3

4

Valoare
totala
contract
exclusiv
T.V.A.
5

Valoare
lunara
contract
exclusiv
T.V.A.
6

Total taxa privind
serviciile de reclama
si publicitate datorata

Taxa privind
serviciile de reclama
si publicitate
datorata / luna

7

8

Declaratia de impunere va fi insotita obligatoriu de xerocopii ale Contractelor de reclama si publicitate incheiate de societate cu diverse persoane.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratie, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 474 Cod Penal, ca datele din aceasta declaratie sunt reale si
complete.
Data completarii............................................./ 2006

DIRECTOR,

SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL

..........................................................
(numele, prenumele si semnatura )
(stampila societatii)

...............................................................................,
(numele, prenumele si semnatura)

Model ITL 012
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A

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A
PLĂTITORULUI DE IMPOZITE PE SPECTACOLE

Înregistrat sub nr…………..din……./………/200….
La compartimentul de specialitate al autorităţílor
administraţiei publice locale din raza administrativteritorială a localităţii menţionate în caseta “B”

Se depun lunar până
cel târziu la data de 15
inclusiv, pentru luna
următoare:

Str…………………………………………….nr……..
Localitatea……………….jud./sector…………………

FUNCTÍONARUL
PUBLIC

CODUL DE ÎNREGISTRARE

D

………………………
s.s.

Nr. …………..din …………………………/20…..

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
Privind stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţile de videotecă şi discotecă, datorat în temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal modificată

B

Subsemnatul …………………………………………………………………………….
Identificat prin actul de identitate seria …… nr………………………………………...
şi codul numeric personal
, declar că la adresa: str. ………………
………………………………….nr……..localitatea……………………………………
jud./sectorul ……………………,este situată o incintă în suprafaţă de
m2, unde
organizez spectacole de videotecă/discotecă în zilele menţionate în caseta “C”.
1. Prin semnarea prezentei, am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare
adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi
complete.
2. Prezenta declaraţie de impunereconstituie titlu executoriu
Semnătura declarantului,

Suprafaţa incintei în m2

X

Nr. zilelor menţionate
cu “X” în caseta “C”

X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

L.S.
Impozitul pe spectacole
Lei/m2

1

Se completează cu “X” zilele în care se
desfăşoară spectacolele

Impozit pe spectacole
datorat în lei

-

Impozitul pe spectacole se
plăteşte până la data de 15
…………………………200….

C

Anexa nr. 4.1.13.
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Model ITL - 014
Contribuabilul………………………………………
……………………………………………………...
Sediul………………………………………………
……………………………………………………..
Codul unic de înregistrare…………………………

Se completează numai în situaţia persoanelor
juridice, caz în care semnatarul declaraţiei
este reprezentantul acesteia

Înregistrată sub nr……/…..din……….200…
La compartimentul de specialitate al
autorităţílor administraţiei publice locale din
raza administrativ –teritorială unde se află
situate hotelurile
Funcţionarul
public

…………………………..
s.s.

DECLARAŢIE –DECONT
privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră datorată
în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată
Subsemnatul ………………………………………………….identificat prin actul de identitate ………Seria ……… nr. …........... şi codul numeric personal
………...............................domiciliat

în

ROMÂNIA/…………….

Judeţul

……….

Codul

poştal

………………………………….

Comuna/oraşul/municipiul

…………………………………. satul/sectorul ………………….str…………………………… nr………bl. …… sc. ……. Et. …. Ap. …, declar că taxa hotelieră încasată în luna
…………………….…. 20… de către unitatea hotelieră …………………….…………………………….. situată la adresa ……………………………………………………….. a
fost în sumă de ………………………………..lei şi s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată nr………………………………..din data de ………..20… în contul nr.
……………………….

Taxa hotelieră s-a determinat pe baza cotei de …..% stabilită prin Hotărârea Consiliului …………nr…./20… la tarifele de cazare practicate şi numărul

zilelor de cazare.
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
………………………………….
(data întocmirii declaraţiei)
DIRECTOR,
L.S. …………………………………….
(prenumele, numele şi semnătura)

ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
…………………………………………………….
(prenumele, numele şi semnătura)

NOTĂ: În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ teritoriale, un contribuabil deţine mai multe unităţi hoteliere, prezenta declaraţie de cont se depune pentru
fiecare unitate hotelieră în parte.

Model ITL - 015

Anexa nr. 4.1.14.
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Înregistrată sub nr. ……... din ..../...... 20....
la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale
din raza administrativ-teritoriale unde se
află domiciliul contribuabilului
DECLARAŢIA DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei locale pentru deţinerea de către persoanele fizice, în
proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate să funcţioneze în
scopul obţinerii de venit, datorată în temeiul Legii nr. 571 privind Codul fiscal cu modificari
Subsemnatul ........................................................................, identificat prin actul de identitate ..............,
seria .................. nr. ................................., codul numeric personal .........................................................,
cu domiciliul în ...................................., str. .............................................................................., nr. ........,
bl. ...., sc. ....., ap. ....., et. ....., declar că deţin în proprietate/folosinţă începând cu data de .....................,
conform actului .................. nr. ........../................, un utilaj ......................................................................
situat la adresa ................................................................... .
Utilajul este utilizat în scopul
....................................................................................................................................................................
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data: ................. 20......
...........................
(semnătura autografă)
NOTĂ:
1. Taxa se achită la data depunerii declaraţiei de impunere corespunzător numărului de zile cuprins
între această dată şi până la data la care respectivul utilaj serveşte obţinerii de venit;
2. În cazul în care taxa zilnică, stabilită prin hotărâre de către consiliul local, se datorează pentru o
perioadă mai mare de o lună, aceasta se achită lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna
următoare.
3. Contribuabilul are obligaţia să depună prezenta declaraţie de impunere chiar dacă pentru utilajul
respectiv nu are actul prin care poate face dovada deţinerii în proprietate/folosinţă.

Anexa nr. 4.1.15.
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Model ITL - 016

- fataContribuabilul _____________________________________________
Sediul ___________________________________________________
Codul unic de înreg. ____________________.Telefon nr.__________
Contul nr. ___________________ deschis la Banca ______________

Nr. __________din ____________/__________20____
Verificat de ___________________________________
L.S.
Semnătura_______________________
NR. DE ROL NOMINAL _________________________

Nr. ________./ __________________20__

DECLARATIA DE IMPUNERE
Privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente in cazul contribuabililor persoane
fizice si persoane juridice, datorata în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
modificat si completat

Subsemnatul(a)

…………………………………………………………..,

in

calitate

de

………………………………………………… la S.C. …………………………………………………,
legitimat prin BI/CI seria ………. Nr. …………………….……, CNP

,

declar ca societatea detine in proprietate un numar de …………..vehicule lente detaliate pe
verso-ul prezentei.
Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare
adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

DIRECTOR,
L.S. …………………………………….
(prenumele, numele si semnătura)

SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
…………………………………………………….
(prenumele, numele si semnătura)

NOTA: In cazul persoanelor fizice declaratia de impunere se completeaza in mod
corespunzator cu elementele de identificare specifice acestora.

Anexa nr. 4.1.15.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005

Model ITL - 016

- verso SITUATIA
nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
Nr.
Nr.
crt.

Specificare
(tipul)

0

1
1. autocositoare;
2.autoexcavator (excavator pe autosasiu);
3.autogreder ;
4.autogreper
5.autostivuitor
6. buldozer pe pneuri;
7. combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje
8.compactor autopropulsat;
9. electrocar cu echipamente: sudura, grup
electrogen, pompa, etc.
10. excavator cu racleti pentru sapat santuri
11. excavator cu rotor pentru sapat santuri
12. excavator pe pneuri;
13. freza autopropulsata pentru canale;
14. freza autopropulsata pentru pamant stabilizat;
15 . freza rutiera;
16. incarcator cu o cupa pe pneuri;
17. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;
18. macara cu greifer;
19. macara mobila pe pneuri;
20. macara turn autopropulsata;
21. masina autopropulsata multifunctionala pentru
lucrari de terasamente;
22. masina autopropulsata pentru constructia si
intretinerea drumurilor;
23.masina autopropulsata pentru decopertarea
imbracamintii asfaltice la drumuri;
24.masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor;
25.masina autopropulsata pentru forat;
26. masina autopropulsata pentru turnarea asfaltului;
27. plug de zapada autopropulsat
28. sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat
lemne;
29. tractor pe pneuri;
30. troliu autopropulsat;
31.utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;
32.vehicul pentru pompieri pentru derularea
furtunurilor de apa;
33. vehicul pentru macinat si compactat deseuri;
34. vehicul pentru marcarea drumurilor;
35. vehicul pentru taiat si compactat deseuri.
TOTAL

2

Data
dobândirii

Taxa
datorată
/vehicul
- lei -

3

4

Taxă
datorată*)
(col.2Xcol.4)
- lei 5

OBS.

6

*) În cazul în care taxa locala se datoreaza pentru o perioada mai mica de un an se aplica în
mod corespunzator prevederile din normele metodologice(Anexa 4 la prezenta hotarare)

Anexa nr. 4.1.16.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiul Bucuresti
conform H.C.G.M.B. nr. 200/08.09.2005

• .........................................................................*)
•
•
•
•

cu
domiciliul/sediul
in
localitatea..........................................strada..................................................nr...........bloc.....
....sc....... sector/judet..................................................tel/fax.................................
Numar de inregistrare la Registrul Comertului......................................
Cod fiscal ...................................
Banca........................................... cont...........................................
Reprezentata prin ........................................................................................................**)
functia .................................cod numeric personal / seria / numar carte / buletin de
identitate................................../................./...................
*) denumirea persoanei fizice sau juridice
**) numele si prenumele persoanei autorizate sa reprezinte persoana juridica.

Declar pe propria raspundere ca in data de _______________________ in (locatia)
___________________________________________________________________________
___________________________la ora ________________ desfasor jocuri de artificii cu
durata de ____________________ (minute)

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratie, declar pe propria raspundere,
cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal, ca datele din aceasta declaratie sunt reale si
complete.

DATA......................

SEMNATURA,

Anexa nr. 4.2.1.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
pentru persoane fizice

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
NUME ................................................................ PRENUME..........................................................................................
ACTUL DE IDENTITATE ................. SERIA ................................................NR........................................................
CODUL NUMERIC PERSONAL........................................................ ........................................................ .................
LOCALITATEA....................................STRADA.................................................................................NR....................
BL.....................SC...................ET................AP.....................SECTOR..........................................................................
CODUL POSTAL...........................................TELEFON/FAX .....................................................................................

Nr.
Crt.

Locul amplasarii

Perioada
(nr. luni)

Suprafata de
teren ocupata
(mp)

Destinatie utilizare
loc public*

Valoare
taxa
(lei/mp/zi)

Total
taxa
(lei/an)

0

1

2

3

4

4

5

* - se va mentiona una din cele 15 destinatii prezentate mai jos

DESTINATÍILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLIC
1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare cu caracter sezonier (ocazional)
2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităti de comercializare a produselor alimentare si nealimentare(inclusiv flori)
3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vară
4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari servicii
5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar
6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii
7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare exclusiva de presă si carte
8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de santier
9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de resedinta
10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje
11. Taxe pentru utilizarea locurilor publice pentru filmare si fotografiere profesionistă
12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole in aer liber, festivaluri, manifestari promotionale
13. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare
14. Taxa pentru terenuri apartinand domeniului public folosite pentru culturi agricole
15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cai suplimentare de acces

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratie, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 474
Cod Penal, ca datele din aceasta declaratie sunt reale si complete.

Data completarii...................................../ 20__
........................................................
(semnatura autografa)

Anexa nr. 4.2.2.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005

DECLARATIE DE IMPUNERE
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
pentru persoane juridice

DATE DE IDENTIFICARE A PLATITORULUI
DENUMIREA .......................................................................................................................................................................................
CODUL UNIC DE INREGISTRARE ................................................................................................................................................
NUMAR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI ...............................................................................................
LOCALITATEA....................................STRADA.................................................................................NR....................BL...............
SC...................ET................AP.....................SECTOR......................................................... CODUL POSTAL ...............................
TELEFON/FAX .................................................................BANCA........................................................CONTUL............................

Nr.
Crt.

Locul amplasarii

Perioada
(nr. luni)

Suprafata de
teren ocupata
(mp)

Destinatie
utilizare loc
public*

Valoare
taxa
(lei/mp/zi)

Total taxa
(lei/an)

0

1

2

3

4

4

5

* - se va mentiona una din cele 15 destinatii prezentate mai jos

DESTINATÍILE DE UTILIZARE ALE DOMENIULUI PUBLIC
1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfasurarea unor activitati de comercializare cu caracter sezonier (ocazional)
2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităti de comercializare a produselor alimentare si nealimentare(inclusiv flori)
3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vară
4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestari servicii
5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc si schimb valutar
6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite si anexe la constructii
7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de comercializare exclusiva de presă si carte
8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de santier
9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de resedinta
10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje
11. Taxe pentru utilizarea locurilor publice pentru filmare si fotografiere profesionistă
12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole in aer liber, festivaluri, manifestari promotionale
13. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare
14. Taxa pentru terenuri apartinand domeniului public folosite pentru culturi agricole
15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cai suplimentare de acces

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratie, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 474 Cod
Penal, ca datele din aceasta declaratie sunt reale si complete.

Data completarii............................................./ 20__

DIRECTOR,

SEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL

..........................................................
(numele, prenumele si semnatura )
(stampila societatii)

...............................................................................,
(numele, prenumele si semnatura)

Anexa nr. 4.2.3.
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.____ /___2005

Exemplul a)

Exemplul b)

Legenda:

- pilon de sustinere ;

- panou publicitar (vedere din plan vertical) ;

- suprafata care include metrul de teren adaugat la limitele
exterioare ale panoului, afisajului sau ale structurii de sustinere.

