
Anexaj r·4J 
la H.C.G.M.B. nr. J'3. 0',. 2022 

Nivelurile impozitelor şi taxelor locale 

Nr. Denumire 
Crt. 

1. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri 

1.1 

1.2 

1.3 

Tipul clădirii 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din brice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic i/sau chimic 
8. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
i/sau chimic 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
i/sau chimic 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, dln vălătuci sau 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
i/sau chimic 

E. ln cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile 
de clădiri revăzute de la lit. A-D 
F. ln cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate r a subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la 
lit. A-D 
Cota de impozit pe clădiri pentru 
- clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă 
proprietatea persoanelor fizice 
- clădirile nerezidenţiale aflate în 
persoanelor fizice 
Cota de impozit/taxă ·pe clădiri pentru 
- clădirile rezidenţiale aflate în proprieta 
deţinute de persoanele juridice 
- clădirile nereziden iale aflate în 

1 

Nivelurile prevăzute 
începând cu anul 2023 

Valoare impozabilă 
• lei/m2 • 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative 

1.187 

356 

238 

149 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

0,1% 

0,2% 

Fără instalatii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire 

712 

238 

207 

89 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 



deţinute de persoanele juridice 1,5% 

2. Impozitul pe teren şi taxa pe teren 

2.1 Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 
agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii 
Zona în cadrul localităţii - lei/ha-

A 12.279 
B 10.197 
C 7.708 
D 5.274 

2.2 Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul - lei/ha -
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de Zona 
terenuri cu construcţii 
Categoria de folosinţă A B C D 
1 Teren arabil 33 25 23 18 
2 Păşune 25 23 18 16 
3 Fâneaţă 25 23 18 16 
4 Vie 55 41 33 23 ' 
5 Livadă 63 55 41 33 
6 Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră 33 25 23 18 
7 Teren cu ape 18 16 8 o 
8 Drumuri şi căi ferate o o o o 
9 Teren neproductiv o o o o 

2.3 Teren amplasat în extravilan 
Categoria de folosintă -lei/ha-
1 Teren cu construcţii 32 
2 Teren arabil 55 
3 Păşune 28 
4 Fâneată 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 5.1 61 
5.1 Vie până la intrarea pe rod o 
6 

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 61 
6.1 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod o 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră , 14 

cu exceptia celui prevăzut la 7.1 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi o 
pădure cu rol de protecţie 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 4 
piscicole 

8.1 Teren cu amenaiări piscicole 35 
9 Drumuri şi căi ferate o 
10 Teren neproductiv o 

3. Impozitul pe mijloacele de transport 
3.1 Mijloace de transport cu tractiune mecanică lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) 
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 8 capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 
2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea 9 

cilindrică de peste 1.600 cm3 .;"?,.. ' T ---... ....... 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm) ~ ~ ~ l ~ / f~ 22 2.000 cm3 inclusiv _ /~~ <'/* 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 crr fi'ş]'-- '((;~.'..-~ ') , "~:li>i.·- 85 

2.600 cm3 inclusiv ~ j :i,~~\\ _ ...i 

5 AutoturislT)etcu capacitatea cilindricăjntre 2.601 cm şT \\'·~-, ,.c ' /-,,,. ~ 
' .,~ ' t ,/Ct' / 17~ c•fl't! -- ., 

- - - -
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3.3 
1 
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3 

4 

5 

6 

7 
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4. 

4.1 

3.000 cm3 inclusiv 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 345 
cm3 

Autobuze, autocare, microbuze 28 
Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală 
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 35 
Tractoare înmatriculate 22 
li. Vehicule înregistrate 
Vehicule cu capacitate cilindrică lel/200.cm3 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 
3 cm3 

Vehicule înregistrate cu capacitate cil indrică > 4.800 5 
cm3 

Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată 119 lei/an 
Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte 
dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 
470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 
Masa totală maximă autorizată - lei -

Până la 1 tonă, inclusiv 9 

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

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61 

Peste 5 tone 77 

Mijloace de transport pe apă - lei/an -

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
25 personal 

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67 

Bărci cu motor 249 

Nave de sport şi agrement lei/an 

2,5 m - 12 m, inclusiv 571 

peste 12 m 1.145 

Scutere de apă 249 · 

Remorchere şi împingătoare : X 

a) până la 500 CP, inclusiv 662 

b) peste 500 CP si oână la 2000 CP, inclusiv 1.078 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.657 

d) peste 4000 CP 2.653 
Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din 214 acesta 

Ceamuri, sleouri şi barie fluviale: X 
a} cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, 

214 inclusiv 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone 332 
şi până la 3000 de tone, inclusiv 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone ~'A. 1'.T ~ 581 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanrc~ lli•1tnr1,:Cţrnp~e construire şi a altor avize şi 
autorizatii C" '/ ~ ""'\. * 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism ,V I 'C ·:}~1~~1 \ \ 
Suprafaţa pentru care se obQne certificatul de ~~ ;~ ' \ , _ ,-J 
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4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8-

4.9 

5. 

5.1 

5.2 

urbanism 

- până la 150 m2, inclusiv 

- între 151 m2 si 250 m2, inclusiv 
. 

- între 251 m2 si 500 m2, inclusiv 
- între 501 m2 si 750 m2, inclusiv 
- între 751 m2 si 1000 m2, inclusiv 
- peste 1 OOO m2 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de 
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
de către primari sau de structurile de specialitate 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări necesară lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 
sondele de oaze, petrol şi alte excavări 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri , 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri 
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi 
în spatiile publice 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările 
de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru - eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul aoricol 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii înregistrate în grupele 
CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi 
de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative 
şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor 
din economia naţională - CAEN 
- pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
- pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2• 

5 

6 
8 

11 
14 

17 +0,01 lei/m2 pt. fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2 

16 lei 

7 lei pentru fiecare m2 

7 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

13 lei pentru fiecare racord 

8 lei 

20 lei 

82 lei 

3.559 lei 
4.744 lei 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
a} în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei 
structuri de..afişaj pentru reclamă şi publicitate 

4 

3 % aplicată la valoarea serviciilor de reclamă şi 
publicitate 

/~ A-Mi!,v~ fracţiune de m2-



6. Impozitul pe spectacole cota de impozit se aplică la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor 

6.1 pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, 

concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de 2% 
circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internatională 

6.2 în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele 5% enumerate la pct. 6.1 
7. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 593 lei 

administrativă 

8. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
33 lei/m2 sau fracţiune de m2 

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 
9. Sancţiuni 

Contravenţia prevăzută la art. 493 alin. {2} lit. a) din 
Legea nr. 227/201_5 privind Codul fiscal, cu modificările de la 83 lei la 331 lei 
şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă 
Contravenya prevăzută la art. 493 alin. (2} lit. b} din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările de la 331 lei la 825 lei. 
şi completările ulterioare, se sanctionează cu amendă 
încălcarea normelor tehnice privind tipărirea , 
înregistrarea, vânzarea, evidenta şi gestionarea, după 
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la de la 385 lei la 1.873 lei 
spectacole constituie contravenţie şi se sanc~onează 
cu amendă 

( 

5 



Ane~a.'K. 2. 
la H.C.G.M.B. nr.,ZI2.l8•0't. 2022 

Nivelurile taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
şi a altor taxe în municipiul Bucureşti 

Denumirea impozitului/taxei 

1. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru filmare 
a filmare statică entru centrul istoric: 

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

b) filmare statică pentru centrul istoric cu întreruperea 
circulatiei: 

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

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

d) filmare statică pentru celelalte zone cu întreruperea 
circulatiei: 

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

e) filmări dinamice (în mişcare) - indiferent de lungimea 
traseului i zonă 

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru 
spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări 

romo ionale 
a) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru 
desfăşurarea unor evenimente: spectacole în aer liber, 
concerte, festivaluri, manifestări promoţionale, târguri de 
locuri de muncă şi alte asemenea. 

a.1) taxa pentru utilizarea temporară· a locurilor publice 
pentru desfăşurarea unor evenimente: spectacole în aer 
liber, concerte, festivaluri, manifestări promoţionale, târguri 
de locuri de muncă şi alte asemenea pentru: 
- Piaţa Constituţiei 

- Piaţa Victoriei 
- Piaţa Enescu, Piaţa Universităţii , Piaţa Alba-Iulia 
1 Prin evenim t se în ele e erioada cu rinsă între mi 

1 

Nivelurile prevăzute 
înce ând cu anul 2023 

- lei/zi/loca ie -

2.642 

3.245 

4.313 

5.392 

1.747 

2.243 

3.020 

3.774 

lei/zi 

4.961 
3.235 

- 2.243 lei/zi pentru suprafeţe de până la 1.000 m2, 

inclusiv; 
- 4.362 lei/zi pentru suprafeţe cuprinse între 1.001 m2 

şi 5.000 m2, inclusiv; 
- 8.718 lei/zi entru su rafe e mai mari de 5000 m2. 



( 

3 - 5 zile necesare pentru: montare sceno-tehnică, 
eveniment propriu-zis (concert, festival, târg, etc.) şi 
aducerea la starea iniţială a locaţiei. 
(2) Dacă numărul de zile solicitate este mai mare decât 
perioada prevăzută la alin. (1), se va achita o taxă 
su limentară de: 
a.2) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în 
cazul evenimentelor sportive pentru: 
- Piaţa Constituţiei 
- Piaţa Victoriei · 
- Piaţa Enescu, Piaţa Universităţii, Piaţa Alba-Iulia 
(1) Prin eveniment se înţelege perioada cuprinsă între 1 - 3 
zile necesare pentru pregătirea evenimentului, desfăşurarea 
evenimentului sportiv propriu-zis şi aducerea la starea in iţială 
alocaţiei. 
(2) Dacă numărul de zile solicitate este mai mare decât 
perioada prevăzută la alin. (1), se va achita o taxă 

- 26.936 lei/zi. 

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

su limentară de: -13.479 lef/zi. 
b) curse auto-moto, manifestări sportive cu caracter - 4.362 lei/zi pe o lungime a traseului de până la 5.000 
promoţional şi alte asemenea 

c} taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru 
desfăşurarea evenimentelor constând în: 
-distribuirea de materiale promoţionale (flyere, stikere, 
cataloage, pliante, publicaţii, produse promoţionale etc.); 
- expoz~ii de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziţii 
ale micilor meseriaşi şi altele asemenea; 
- divertisment: statui vii, artişti ambulanţi, reprezentaţii de 
dans, minispectacole de magie şi de teatru, echitaţie, picturi 
pe faţă şi altele asemenea; 
- foto ratiere rofesionistă 
3 Alte taxe locale 
3.1 Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură 
i arheolo ie 

a) taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor: 

- entru adul i 
- pentru pensionari, elevi, studenţi, adulţi cu handicap 

mediu si u or, ru uri or anizate 

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

3,30 lei/m2/zi 

Muzeul Naţional al Literaturii Române 
lei/zi/vizitator 

11 
5 

ratuit 
Muzeul Municipiului Bucureşti 

lei/zi/vizitator 
. 11 

5 

- pentru copii mai mici de 7 ani, copii cu handicap precum 
_.--:1=~ ..... 

şi persoana care îi însoţeşte, adulţi cu handicap grav gratuit 
accentuat, recum si ersoana care îi însoteste 
b) taxa zilnică pentru vizitarea caselor memorial 

2 

Naţional al Literaturii Române 
lei/zi/vizitator 

11 
5 



- entru adul i 
- pentru pensionari , elevi, studenţi , adulţi cu handicap 

. mediu si usor, ru uri or anizate 
- pentru copii mai mici de 7 ani, copii cu handicap precum 

şi persoana care îi însoţeşte, adulţi cu handicap grav sau 
accentuat, recum si ersoana care ii insoteste 

d) taxă filmare/fotografiere profesionistă în interiorul 
muzeului/casei memoriale/sitului arheologic (taxă de 
filmare pentru TV, filme documentare realizate de 
s eciali ti 
e) taxă filmare/fotografiere de către turişti în interiorul 
muzeului/casei memoriale/sitului arheolo ic 
f taxă hida· 
3.2 Taxa zilnică pentru detlnerea sau utilizarea 
echi amentelor destinate în sco ul ob inerii de venit 
3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor destinate 
transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală 
maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul 
Bucureşti 

a) pentru accesul ş i circulaţia în zona A : 
- între 5 - 7,5 tone inclusiv 
- între 7,5 - 12,5 tone inclusiv 
- între 12,5 - 16 tone inclusiv 
- între 16 - 22 tone inclusiv 
- între 22 - 40 tone inclusiv 
- mai mare de 40 de tone 

b) pentru accesul şi circulaţia în zona B : 
- între 5 - 7,5 tone inclusiv 
- între 7 ,5 - 12,5 tone inclusiv 
- intre 12,5 - 16 tone inclusiv 
- între 16 - 22 tone inclusiv 
- între 22 - 40 tone inclusiv 
- mai mare de 40 de tone 

3.4 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu 
există obligativitatea înmatriculării 
- tractoare, maşini şi utilajele autopropulsate utilizate în 
lucrări de construcţii , agricole, forestiere, troleibuzele şi 
tramvaiele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa 
sau sediul în municipiul Bucureşti 
- mopede ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa 
sau sediul în municipiul Bucureşti 

3.5 Taxa pentru organizarea si desfăşurarea jocurilor de 
artificii 
3.6 Taxe referitoare la organizarea şi funcţionar 
serviciului de salubrizare, precum şi a serviciilor. ele 
deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie O 
- permis de lucru ~ 

- acordul de transport deşeuri * 
- autorizaţia pentru evacuarea şi transportul 
s italice ti 

3 

- lei/zi-

274 
536 

1.071 
1.608 
2.142 
2.664 

76 
138 
211 
274 
336 
412 

I ei/zi/vizitator 
11 

5 

gratuit 

3 lei/zi/vizitator 

48 lei/m2/oră 

18 lei/zi/vizitator 

6 lei/zi/vizitator 

16 lei/zi 

356 lei/vehicul 

48 lei/vehicul 

28 lei/certificat 
35 lei/ lăcu ă 

356 lei/minut 

1.187 lei 
593 lei 

1.187 lei 

- lei/lună -

2.372 
4.744 
9.489 

14.234 
18.979 
23.723 

593 
1.187 
1.779 
2.372 
2.971 
3.559 



- autorizare operatori care prestează servicii de dezinsecţie , 830 lei 
dezinfectie şi deratizare 
3.7 Taxe pentru eliberarea de duplicate: 

- aviz urbanism, plan reglementări 11 lei/foaie 
3.8 Taxa eliberare copii documente: 
- fişă tehnică imobiliară 19 lei/fişă 
- plan/reconstituire plan 25 lei/plan 
3.9 Taxă eliberare: lei/aviz 
a) aviz amplasament 976 
b) aviz reţea mai mic de 2 km 1.051 
c) aviz retea mai mare de 2 km 1.742 
3.10 Taxa aviz comisie precoordonare/ coordonare retele 119 lei/aviz 

lei/m2/zi 
. 

zona A zona B zona C zona O 
3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru 
desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu 1,07 0,83 0,67 0,49 
caracter sezonier (ocazional) 
3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru 
activitatea de comercializare a produselor alimentare şi 0,96 0,74 0,59 0,42 
nealimentare 
3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de 1, 19 0,93 0,74 · 0,54 
alimentatie publică şi terase de vară 
3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru 

0,69 0,53 0,41 0,30 
prestări servicii 
3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri 1,78 1,43 1, 12 0,82 
de noroc şi schimb valutar 
3.16 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru 

0,55 0,42 0,33 0,24 
depozite şi anexe la constructii 
3.17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru 0,72 0,56 0,45 0,32 
activităti de comercializare exclusivă de presă şi carte 
3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru 

1,43 1,10 0,87 0,63 
organizare de şantier 
3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru 0,06 0,05 0,04 0,03 garaje 
3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace 0,59 0,49 0,35 0,24 publicitare 
3.21 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale 0,42 0,33 0,27 0,19 
suplimentară de acces 

lei/an/vehicul 
3.22 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de 600 500 400 300 
reşedintă 
4. Alte taxe locale ce se încasează la bugetul 
municipiului Bucureşti 
4.1. Taxe pentru concesionar~a locurilor de înhumare 
(până la 7 ani) : 

- cimitire categoria I 24 
- cimitire categoria li 16 
- cimitire categoria 111 13 
- cimitire cateQoria IV ~ -~ ----....---...... 8 

4.2. Taxe pentru concesionarea unui loc de în~ el 

~ · pe termen nelimitat: 0 /; 
332 - cimitire categoria I ·ţ 

~ - cimitire categoria li ~ I \ 238 _ ...l 
t; "( 

- cimitire categoria 111 * ~ ./1~ 
95 --

• - cimitire c.ategoria IV \... 
,r 

48 I 
'~ 
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4.3. Taxa pentru concesionarea unei nişe pe termen 24. 
nelimitat la Crematoriul Uman 
4.4. Taxe pentru transformarea concesiunii unui loc 
de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat: 

- cimitire categoria l 83 
- cimitire categoria li 59 
- cimitire categoria III 24 
- cimitire cateQoria IV 12 

4.5. Taxe pentru transformarea locului de înhumare de 
7 ani în concesiune pe termen nelimitat: 

- cimitire categoria I 298 
- cimitire categoria li 213 
- cimitire categoria III 85 
- cimitire categoria IV 43 

NOTĂ : Categoriile cimitirelor municipiului Bucureşti sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea 
"Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor şi crematoriilor umane" 
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Anexa nr. 2a 
la H.C.G.M.B. nr.2.lIJJ.i•D'I- 2022 

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

şi a altor taxe în municipiul Bucureşti 

1. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare 

1.1 Reguli generale 

(1) Această taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public pentru desfăşurarea activităţii de 
filmare profesionistă (filme scurt sau lung metraj, filme şi seriale de televiziune, videoclipuri, spoturi publicitare şi altele 
asemenea), în scopul obţinerii de venituri. 

(2) Solicitările pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare vor fi adresate, în scris, Primăriei 
Municipiului Bucureşti , cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activitătii. Termenul de 5 zile începe să curgă 
din momentul în care este depusă documentaţia completă însoţită de acordurile de principiu necesare din partea 
următoarelor instituţii , după caz: Poliţia Locală din Centrul Istoric (pentru solicitările de filmare în zona Centrului Istoric 
Bucureşti), Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti (pentru solicitările de filmare pe spaţiile verzi administrate 
de aceasta}, Administraţiile Domeniului Public aparţinând primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti (pentru solicitările 
de filmare pe spaţiile verzi administrate de aceasta), Administraţia Străzilor (pentru solicitările de filmare pe spaţiile 
administrate de aceasta), etc. Pentru solicitările de filmare care afectează traficul rutier, este necesară obţinerea, în 
prealabil, a avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. Nu intră în calcul ziua de 
la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. Elaborarea documentaţiei aferente solicitărilor 
pentru realizarea filmărilor pe raza teritorială a Municipiului Bucureşti se va face de către Direcţia Cultură, Învăţământ, 
Turism. Emiterea avizului/acordului se va face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi a prezentelor 
norme metodologice. 

(3) La aceasta se percepe o cotă de 2% din valoarea taxei conform Legii nr. 422/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul 
timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate 
din aplicarea acestuia. 

(4) În situaţia în care solicitarea de renunţare la desfăşurarea filmării nu se depune cel târziu înainte de data 
începerii activităţii sumele achitate cu titlu de taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare nu vor fi 
restituite. 

1.2 Calculul taxei 

(1) Taxa pentru filmările statice se calculează conform Anexei nr. 2 pct. 1 lit. a), b), c) şi d) în le i/zi/locaţie în 
funcţie de zonă şi se plăteşte anterior sau la data eliberării acordului/avizului. Taxa se aplică pe zi indiferent de numărul 
de ore de filmare efectuate/solicitate. Taxa se va calcula începând cu data amenajării şi până la data dezafectării 
locaţie i , inclusiv. -,.~=~ 

(2) În înţelesul preze ~~otir€lr'r prln.,19 ie se înţelege suprafaţa/perimetrul ocupat(ă) , reprezentând domeniul 
public, necesar(ă) desfăşu( 1 ~r, · 11 ~â~. r nu mai mult de 1.500 m2• Pentru suprafeţele solicitate suplimentar, 
taxarea se face la multiplu eQ. • R! tr aleg rea locaţiei pe domeniul public, în cazul pieţelor, se va avea în 
vedere faptul că , în cazul ~ a ~ oii itată ste mai mică decât suprafaţa reală a locaţiei , se va a9~ 
aferentă suprafeţei reale a &ţi · re · " . ·I! J ce ar reveni pentru suprafaţa solicitată . 

(3) Pentru fii~ · ami î · ca,i se calculează conform Anexei nr. 2 pct. 1 lit. e) în lei/ 
lungimea traseului si J6'nă .1 fun · ~~eru~! ne_întreruoer~ ei. 
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(4) Delimitarea Centrului istoric Bucureşti, aşa cum este prevăzută în Anexa la O.G nr. 77/2001 , este 
următoarea: 

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

- la Est: str. Hristo Botev (de la intersecţia cu bd. Carol I până la intersecţia cu bd. Corneliu Coposu); 
- la Sud: bd. Corneliu Coposu (de la intersecţia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independenţei (până la intersecţia 

cu Calea Victoriei); 
- la Vest: Calea Victoriei (de la intersecţia cu Splaiul Independenţei până la intersecţia cu bd. Regina Elisabeta). 
(5) În cazul în care filmările se vor efectua în imobile care nu se află în administrarea sau în proprietatea 

municipiului Bucureşti, iar pentru buna desfăşurare a activităţii de filmare este necesară utilizarea temporară a locurilor 
publice cu generatoare electrice, lumini, cabluri etc., se va plăti o taxă de 2,30 lei/m2/zi. Pentrul ocuparea domeniului 
public cu cabluri necesare desfăşurării activităţii de filmare, etc., se va lua în calcul o suprafaţă de 1 m lăpme şi o 
lungime estimata egală cu cea a cablurilor. Pentru alte echipamente utilizate se va lua în considerare suprafaţa estimativ 
ocupată la care se va adăuga câte un metru în jurul suprafeţei necesară utilizării acestor echipamente. 

(6) Pentru staţionarea temporară a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfăşurării activităţii de 
filmare profesionistă, în condiţiile în care acestea vor fi parcate în afara locapei în care se desfăşoară activitatea de 
filmare, se plăteşte taxa, după cum urmează : 

- pentru autovehicule cu masa totală autorizată de până la 3,5 t, inclusiv: 1 O lei/zi/vehicul; 
- pentru autovehicule cu masa totală autorizată cuprinsă între 3,5 t şi 7,5 t inclusiv: 16 lei/zi/vehicul; 
- pentru autovehicule cu masa totală autorizată mai mare de 7,5 t: 23 lei/zi/vehicul. 
(7) La taxa staţionarea temporară a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfăşurării activităţii de 

filmare profesionistă se aplică TVA conform prevederilor legale. 
(8) Taxa pentru staţionarea temporară a autovehiculelor pe domeniul public pe timpul desfăşurării activităţii de 

filmare profesionistă se încasează în baza avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie, aviz care este necesar şi pentru 
autovehiculele staţionate în perimetrul filmării. Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nu este necesar dacă 
autovehiculele staţionează în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător. 

(9) Modelul de declaraţie de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice _pentru filmare este 
prevăzută în Anexa nr. 2.1 la prezentele norme. 

( 1 O) În situaţia în care se constată faptul că suprafaţa declarată este mai mare decât suprafaţa efectiv ocupată 
ş i/sau numărul de zile efectuate pentru desfăşurarea activităţii este mai mare decât perioada avizată, direcţia de 
specialitate este îndreptăţită să solicite achitarea diferenţei de taxă conform informaţiilor consemnate în documentele 
întocmite de personalul împutenicit în efectuarea controalelor, precum şi perceperea de majorări până la data efectuării 
plăţii , conform prevederilor legale privind creanţele bugetare. 

(11) încasarea taxei se face conform avizului/acordului menţionat la pct. 1.1 alin. (2) şi a declaraţiei de 
impunere prevăzută în Anexa nr. 2.1 la prezentele norme. 

1.3 Scutiri 

(1) Sunt exceptate de la plata taxei filmele documentare şi filmele studenţeşti , precum şi filmele româneşti sau 
realizate în coproducţie cu participare românească conform criteriilor stabilite de prevederile legale în domeniu. 

1.4 CONTRAVENŢII 
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2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări 
promoţionale 

2.1 Reguli generale 

(1} Aceasta taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public în scopul desfăşurării următoarelor 
evenimente: 

- spectacole în aer liber, concerte, festivaluri sau alte manifestări promoţionale (curse auto-moto, târguri de 
locuri de muncă, manifestări sportive şi alte asemenea}; 

-: desfăşurarea evenimentelor constând în distribuirea de materiale promoţionale (flyere, stikere, cataloage, 
pliante, publicaţii, produse promoţionale şi alte asemenea); · 

- expoziţii de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziţii ale micilor meseriaşi şi altele asemenea; 
- divertisment: statui vii, artişti ambulanţi, reprezentaţii de dans, minispectacole de magie şi de teatru, echitaţie, 

picturi pe faţă şi altele asemenea; 
- fotografiere profesionistă; 

- şi alte activităţi asemenea. 
(2) Solicitările se adresează, în scris, Primăriei Municipiului Bucureşti, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 

începerea activităţii. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. 
Emitererea avizului/acordului se va face în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice şi a dispoziţiilor . 
legale în vigoare. În condiţiile în care se impune, activitatea desfăşurată pe domeniul public va fi analizată şi avizată şi în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3) Solicitările pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru fotografiere vor fi adresate, în scris, 
Primăriei Municipiului Bucureşti, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea activităţii. Termenul de 5 zile începe 
să curgă din momentul •în care este depusă documentaţia completă însoţită de acordurile de principiu necesare din 
partea următoarelor instituţii , după caz: Poliţia Locală din Centrul Istoric (pentru solicitările de fotografiere în zona 
Centrului Istoric Bucureşti), Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti (pentru solicitările de fotografiere pe 
spaţiile verzi administrate de aceasta), Administraţiile Domeniului Public aparţinând primăriilor sectoarelor municipiului 
Bucureşti (pentru solicitările de fotografiere pe spaţiile verzi administrate de aceasta), Administraţia Străzilor (pentru 
solicitările de fotografiere pe spaţiile administrate de aceasta), etc. Pentru solicitările de fotografiere care afectează 
traficul rutier, este necesară obţinerea în prealabil a avizului Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti. Nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. 
Elaborarea documentaţiei aferente solicitărilor pentru realizarea şedinţelor foto pe raza teritorială a Municipiului 
Bucureşti se va face de către Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism. Emiterea avizului/acordului se va face în 
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, precum şi a prezentelor norme metodologice. 

(4) În situaţia în care solicitarea de renunţare la desfăşurarea evenimentului nu se depune cel târziu înainte de 
data începerii activităţii, sumele achitate cu titlu de taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru pentru 
spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoţionale nu vor fi restituite. 

2.2 Calculul taxei 

(1) Taxa se calculează în lei/m2/zi sau lei/zi funcţie de suprafaţa solicitată sau lungimea traseului şi se plăteşte 
anterior sau la data eliberării acordului/avizului Primarului General. Taxa se va calcula începând cu data amenajării şi 
până la data dezafectării, inclusiv. 

(2) În cazul în care pentru desfăşurarea evenimentului implică şi amplasarea de corturi, pavilioane, standuri, 
vitrine, echipamente etc. sau se folosesc grupuri de dansatori, fanfară etc. taxa prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 2 lit. c) se 
dublează. Suprafaţa utilizată pentru aceste activităţi nu va depăşi 30 m2, inclusiv. În cazul în care suprafaţa este mai 
mare de 30 m2 taxa datorată este prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 2 lit a). 

(3) Pentru evenimentele constând în expoziţiî de pictură, fotografie, flori, artă, artizanat, expoziţii ale micilor 
meseriaşi, divertisment, fotografiere profesionistă şi altele asemenea taxa se calculează ca produs al suprafeţei folosite, 
în m2, indiferent de zonă, aplicându-se valorile prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 2 lit. c) la prezenta hotărâre. Suprafaţa 
utilizată pentru aceste activităţi a m2, inclusiv. În cazul în care suprafaţa este mai mare de 30 m2 taxa 
datorată est~ prevăzută în An ______ I~ . 

(4) ln cazul în car 11Jf'i"":u-t1'u p ive c caracter promoţional se desfăşoară într-un anumit perimetru taxa 
pentru utilizarea tempora - oe · r~'_ 1'. , se va c cula conform Anexei nr. 2 pct. 2 lit a). 

(5) Pentru aleger 'ioÎ:; ţie, · , iu ~I , în cazul pieţelor, se va avea în vedere faptul că, în ca~uHrfo"ăfe' 
suprafaţa solicitată este m · fi ic de ·:s_ap f * ă a locaţiei, se va achita taxa aferentă suprafeţei re~le _ajocăţier _ ·, 
respective şi nu taxa ce at enî p•~C[]~filâ]ra:s&1tcitată · ,... 01{0 
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{6) În situaţia în care taxa calculată pentru utilizarea temporară a locurilor publice este mai mică decât pragul de 
30 lel, pentru perioada aprobată corespunzător- fiecărei autorizaţii/aprobări emise, se va percepe suma de 30 lei. 

{7) Modelul declaraţiei de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru spectacole în aer 
liber, festivaluri, manifestări promoţionale este prevăzut în Anexa nr. 2.2 la prezentele norme. 

(8) Încasarea taxei se face conform avizului/acordului menţionat la pct. 2.1 alin. (2) şi (3), precum şi a 
declaraţiei de impunere prevăzută în-Anexa nr. 2.2. 

(9) În situaţia în care se constată faptul că suprafaţa declarată este mai mare decât suprafaţa efectiv ocupată 
şi/sau numărul de zile efectuate pentru desfăşurarea activităţii este mai mare decât perioada avizată, direc~a de 
specialitate este îndreptăţită să solicite achitarea diferenţei de taxă conform informaţiilor consemnate în documentele 
întocmite de personalul împutenicit în efectuarea controalelor, precum şi perceperea de majorări până la data efectuării 
plăţii, conform prevederilor legale privind creanţele bugetare. 

local: 

2.3 Scutiri 

(1) Sunt exceptate de la plata taxel evenimentele cu caracter umanitar şi evenimentele finanţate de la bugetul 

2.4 CONTRAVENŢII 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere; 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute în prezenta hotărâre . 
(2) Contravenţiile prevăzute la: 
- alin.(1) lit. a) se sancţionează persoanele fizice cu amendă de la 178 lei la 296 lei, iar persoanele juridice se 

sancţionează cu amendă de la 356 lei la 1.068 lei; 
- alin.(1) lit. b) se sancţionează persoanele fizice cu amendă egală cu echivalentul valorii taxei datorate, dar nu 

mai mult de 5.000 lei, iar persoanele juridice se sancţionează cu amendă ce reprezintă de 3 ori valoarea taxei datorate, 
dar nu mai mult de 5.000 lei. 

(3) Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata taxelor datorate de către persoanele juridice 
·se sancţionează conform legislaţiei în vigoare privind combaterea evaziunii fiscale. 

3. AL TE TAXE LOCALE 

3.1 Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură şi 
arheologie 

(1) La stabilirea taxei se ţine seama de următoarele cerinţe: 
a) obiectivele să aparţină domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale respective şi acestea să 

fie administrate direct de către autorităţile administraţiei publice locale. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti 
obiectivele trebuie să fie date în administrare, prin hotărâre, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit 
legii. Nu intră sub incidenţa prezentului punct obiectivele care aparţin domeniului public sau privat al unităţii 
administrativ-teritoriale şi care sunt concesionate, potrivit legii; 

b) taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele în cauză, regula de bază constituind-o stabilirea 
taxei/zi/vizitator, ca unică modalitate de cuantificare a raportului dintre serviciul oferit de· autoritate şi contribuabil
vizitator. 

(2) Cuantumul taxei/zi/vizitator este prevăzut în Anexa nr. 2 pct. 3.1 a prezentei hotărâri. 
(3) Pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achită la accesul în incinta acestora, pe bază de bilet de intrare. 
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a) echipamente destinate în scopul obţinerii de venit să reprezinte acea unealtă, maşină, instalaţie, aparat, 
vehicul, care prin caracteristicile sale tehnice serveşte pentru efectuarea unei anumite lucrări sau activităţi de prestări de 
servicii; 

b) funcţionarea echipamentelor respective să determine obţinerea de venituri de către persoana fizică ce îl 
deţine în proprietate sau în folosinţă; 

c) echipamentul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a) şi b) să nu facă parte din sfera activităţii 
economice pe care persoana fizică respectivă o desfăşoară în mod independent sau într-o asociaţie familială, potrivit 
O.U.G. nr. 44/2008. 

(4) Autorizaţia se eliberează la data efectuării plăţii taxei locale datorate. 
(5) Exemple de echipamente destinate în scopul obţinerii de venit: instalaţie pentru distilarea amestecului 

fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului - alambic sau cazan; unealta sau maşina prevăzută cu o lamă, o bandă 
sau un disc din oţel cu dinţi ascuţiţi pusă în mişcare pe cale mecanică sau electrică - motofierăstrău, circular sau gater; 
instalaţie special amenajată pentru măcinarea cerealelor - moară sau urluitoare; autovehicul; vehicul cu tracţiune 
animală; vehicul tras sau împins cu mâna; altele asemenea. 

(6) Pentru deţinerea de către persoane fizice de echipamente destinate în scopul obţinerii de venit, taxa se 
achită la data depunerii declaraţiei fiscale, corespunzător numărului de zile cuprins între această dată şi data la care 
contribuabilul declară că acest echipament serveşte scopului vizat. În cazul în care pentru echipamentul respectiv taxa 
locală se datorează pentru o perioadă mai mare de o lună, aceasta se achită, lunar, până cel târziu la data de 25 pentru 
luna următoare. 

3.3 Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală 
maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Bucureşti (lei/zi sau lei/lună) 

(1) Valorile acestei taxe sunt cuprinse în tabelul Anexei nr. 2 pct. 3.3 a prezentei hotărâri. 
(2) Accesul privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală 

maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Bucureşti se aplică conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 134/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

3.4 Taxe pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării 

(1) Valorile acestor taxe sunt cuprinse în tabelul Anexei nr. 2 pct. 3.4 a prezentei hotărâri. 
(2) Înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării se face în conformitate cu 

prevederile aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 199/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.5 Taxa pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii 

(1) Valorile acestor taxe sunt cuprinse în tabelul Anexei nr. 2 pct. 3.4 a prezentei hotărâri. 
(2 Organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice pe teritoriul municipiului Bucureşti se 

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

3.6 Taxe referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, precum şi a serviciilor de 
deratizare, dezinsectie şi dezinfecţie 

(1) Aceste taxe sunt reglementate prin H.C.G.M.B. nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti. 

(2) Cuantumul acestora este prevăzut în Anexa nr. 2 pct. 3.6 a prezentei hotărâri. 

3.7 Taxe pentru eliberarea de duplicate 

( 1) Se percep pentru eliberarea duplicat0 """~ 1f.i"fjf,&.~R 
(2) Valorile acestora sunt prevăzute î 

3.8 Taxa pentru eliberare copii 

(1) Taxa se percepe pentru eliberar 
- fişa tehnică imobiliară; 
- plan/reconstituire plan; 
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(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se stabileşte în lei/fişă , lei/plan. 
(3} Taxa pentru eliberarea de copii ale fişei tehnice imobiliare, ale planului se ach ită integral, anticipat eliberări i 

acestora şi se face venit la bugetul local administrat de către autoritatea sau instituţia publică care deţine planurile 
respective. 

(4) Valorile taxei sunt prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 3.8. a prezentei hotărâri . 
(5} Taxa nu se datorează de către autorităţile sau instituţiile publice. 

3.9. Taxa eliberare: 
a. aviz amplasament 
b. aviz retea mai mic de 2 km 
c. aviz mai mare de 2 km 
(1) Valorile taxelor pentru avizele susmenţionate sunt prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 3.9 a prezentei hotărâri. 
(2) Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară şi 

stradală de pe teritoriul municipiului Bucureşti sunt aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 275/2020. 

3.1 O. Taxa aviz comisie precoordonare/coordonare reţele 

(1) Valoarea taxei aviz comisie precoordonare/coordonare reţele este prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 3.10 la 
prezenta hotărâre . 

3.11 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu 
caracter sezonier (ocazional) 

(1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activităţi sezoniere/ocazionale : 
• parcuri de distracţii ; 
- circuri, menajerii şi altele asemenea; 
- comercializare mărţişoare, gablonţuri , brazi de Crăciun, felicitări ; 
- comercializare legume-fructe de sezon; 
- alte activităţi asemenea. 
(2) Taxa se calculează ca produs al suprafeţei folosite, în m2, pentru activitatea desfăşurată, şi valoarea, 

prevăzută în prezenta hotărâre, aferentă ultimei zonări teritoriale a municipiului Bucureşti, aprobată prin hotărâre a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

(3) Plata se face în baza acordului/autorizaţiei emise de organele de specialitate, pentru perioada 
solicitată/autorizată, în termen de două zile lucrătoare de la obţinerea/prelungirea autorizaţiei. 

3.12 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare a produselor alimentare 
si nealimentare 

(1) Taxa se percepe pentru activităţile de comercializare a produselor alimentare, inclusiv a produselor de 
panificaţie şi patiserie şi nealimentare, respectiv comercializarea de flori. 

3.13 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară 



3.14 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii 

(1) Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activităţi: 
- vulcanizare, spălătorie auto; 
- mici meseriaşi; 
- cabine telefonice; 
- service auto; 
- alte activităţi asemenea, 

3.15 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc şi schimb valutar 

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

3.16 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). 

3.17 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi 
carte 

Dispoziţii referitoare la taxele prevăzute la punctele 3.11 - 3.17 

(1) Taxele prevăzute la punctele 3.11 - 3.17 se calculează ca produs al suprafeţei folosite pentru activitatea 
desfăşurată, în m2, şi valoarea prevăzută în Anexa nr. 2. pct. 3 la prezenta hotărâre, aferentă ultimei zonări teritoriale a 
municipiului Bucureşti, aprobată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

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

(3) Plata se face în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
(4) Pentru taxa de la pct. 3.13, în cazul în care perioada pentru care s-a eliberat acordul/avizul/autorizaţia de 

ocupare a domeniului public este după data de 31 martie, prima rată de plată este ultima zi a primei luni din intervalul 
aprobat, iar a doua rată este 30 septembrie, inclusiv. 

3.18 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare şantier 

(1) Prin organizare de şantier se înţelege amplasamentul investiţiei şi toate amenajările, construcţiile provizorii 
şi amplasamentul utilajelor şi depozitelor de materiale necesare realizării acesteia. Astfel, zona organizării de şantier va 
fi calculată cuprinzând toate suprafeţele ocupate. Pentru organizarea de şantier, aşa cum a fost definită mai sus, se 
percepe taxa prevăzută în Anexa nr. 2 pct. 3.18 la prezenta hotărâre. 

(2) De asemenea, se percepe această taxă şi pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu utilaje şi 
construcţii utilizate pentru desfăşurarea activităţii aflate în afara organizării de şantier pe perioada în care acestea ocupă 
locurile publice. 

(3) Plata se face în baza acordului/autorizaţiei emise de organele de specialitate, pentru perioada 
solicitată/autorizată, în termen de două zile lucrătoare de la obţinerea/prelungirea autorizaţiei, în cazul autorizaţiilor 
eliberate pentru mai puţin de 90 de zile. 

(4) În situaţia ocupării domeniului public pe o perioadă mai mare de 90 de zile taxa se calculează semestrial şi 
se plăteşte în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

(5) Taxa se achită la Administraţia Străzilor pentru acordurile/autorizaţiile emise de organele de specialitate 
pentru străzile aflate în administrarea acesteia, conform hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau la 
direcţiile de specialitate ale primăriilor de sector pentru străzile aflate în administrarea acestora. 

(6) Sunt exceptate de la plat · de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurii ,.. 
apa~inând domeniului public al statul · i ~ i stffti ublice locale, precum şi alte lucrări de interes public local, iar 
finanţarea acestora se realizează di r onso at al statului şi/sau al administraţiei publice locale. 

(7) Sunt exceptate de la ~ ·~- · e ce!1 elidare finanţate din bugetul general consolidat al statului 
şi/sau al administraţiei publice loc '\ ~ , c §.: . -;-;-
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3.19 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje 

(1) Taxa se calculează în lei/zi/m2 şi se plăteşte în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
{2) Această taxă se calculează pentru un modul cu o suprafaţă standard de 20 de m2, corespunzătoare unui 

garaj/autoturism (inclusiv spaţiul de deschidere a uşilor). 
(3) Schimbarea destinaţiei fără acordul prealabil al organelor specializate se sanctionează prin aplicarea 

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3.20 Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare 

(1) Plata se face în baza acordului/autorizaţiei emise de organele de specialitate, pentru perioada 
solicitată/autorizată, în termen de două zile lucrătoare de la obţinerea autorizaţiei/prelungirea autorizatiei, dacă durata 
autorizată este mai mică de 90 de zile. 

(2) În situaţia ocupării domeniului public pe o perioadă mai mare de 90 de zile taxa se calculează semestrial şi 
se plăteşte în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

I. Suprafaţa pentru care se datorează taxa de ocupare a terenurilor cu panouri publicitare, afişaje sau structuri 
de afişaj, se calculează astfel: 

a) prin adăugarea a câte unui metru la proiecţia, în plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare ale fiecărei laturi a 
panoului publicitar - în cazul în care structura de susţinere nu depăşeşte limitele exterioare ale panoului - exemplul a) din 
Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentată cu titlu informa,tiv); 

b) prin adăugarea a câte unui metru la proiecţia, în plan vertical, pe sol, a limitelor exterioare ale structurii de 
susţinere a panoului - în cazul în care structura de susţinere depăşeşte limitele exterioare ale panoului - exemplul b} din 
Anexa nr. 2.3 la prezentele norme (prezentată cu titlu informativ). 

li. În cazul panourilor/afişajelor moblle (inclusiv baloane publicitare) calculul taxei se face pe baza proiecţiei în 
plan vertical la sol. 

(3) Nu se datorează taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare în cazul în care domeniul 
public aflat în proprietatea sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale destinate montării mijloacelor de 
publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii. 

3.21 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de acces 

(1) Prin cale suplimentară de acces se va înţelege acel spaţiu public utilizat (tranzitat) în scopul desfăşurării 
unei activităţi economice atât pentru intrare în imobile cât şi/sau pentru ieşire din imobile, pietonal sau cu mijloace de 
transport, prin intermediul căreia se asigură accesul la o locaţie unde se desfăşoară o activitate economică. 

(2) Prin spaţiu public utilizat se va înţelege suprafaţa de teren din domeniul public care a fost amenajată ca şi 
cale de acces prin desfiinţarea spaţiilor verzi şi/sau a trotuarelor special amenajate şi rezervate circulaţie i pietonilor. 

(3) De asemenea şi calea de acces principală , a cărei deschidere depăşeşte trei metri, va fi considerată 
suplimentară pentru diferenţa dintre deschiderea admisă de trei metri şi deschiderea totală constitu.ită . 

(4) Prin cale de acces principală se înţelege acea cale de acces, absolut obligatorie prin actele normative în 
vigoare, care a existat iniţial la darea în folosinţă a imobilului. 

(5) Taxa se calculează în lei/m2/zi şi se plăteşte în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
(6) Declaraţia se depune de către contribuabil, la data obţinerii autorizaţiei acordului emis de compartimentele 

de specialitate sau de la data realizării acesteia, după caz. 

3.22 Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru parcări de reşedintă 

(1) Taxa se calculează în lei/an/vehicul şi se plăteşte în două rate egale, până la 31 martie •şi 30 septembrie, 
inclusiv. 

(2) Taxa se datorează propo~ional cu numărul _de zile calendaristice în care beneficiarul deţine acest drept. 

3.23 Dispozitii generale 

I 
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de actele normative în vigoare şi se va refuza eliberarea altei autorizaţii de acelaşi tip, pe timp de doi ani, pe raza 
municipiului Bucureşti. · 

(3) În acest sens, organele de specialitate ale primăriilor de sector vor transmite pentru publicare pe site-ul 
Primăriei Municipiului Bucureşti, lista persoanelor fizice sau juridice cărora li se va refuza eliberarea autorizaţiei pe 
anul respectiv. 

(4) Controlul şi aplicarea sancţiunilor se va efectua de către compartimentele de specialitate împuternicite în 
acest sens. 

(5} Plătitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligaţia depunerii declarapilor pentru fiecare taxă 
prevăzută în prezenta anexă . . 

(6) Declaraţiile prevăzute în Anexele nr. 2.4 şi 2.5 la prezentele norme se depun de către fiecare contribuabil, 
persoană fizică sau juridică, anual, până la 31 ianuarie al fiecărui an. Depunerea anuală a declaraţiilor nu este 
obligatorie dacă există un document de alocare a locului de parcare (aviz/acord/contract) . 

(7) De asemenea, declaraţiile de impunere menţionate la alin. (6) se depun în termen de 30 de zile de la 
începerea /modificarea/încetarea activităţii. 

(8) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute în prezentele norme; 
b} nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute în prezentele norme. 
(9) Contravenţiile prevăzute la: 
- alin. (8) lit. a) se sancţionează persoanele fizice cu amendă de la 83 lei la 331 lei; 
- alin. (8) lit. b) se sancţionează persoanele fizice cu amendă" de la 331 lei la 825 lei. 
(10) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (9) se majorează 

cu 300%. 

4. Referitor la aplicarea taxelor prevăzute în Anexa nr. 2 pct. 4 

Categoriile cimitirelor municipiului Bucureşti sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind aprobarea "Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor şi crematoriilor 
umane". 

(1) Cimitirele municipalităţii se împart în patru categorii : 
Categoria a-I-a: 
- Cimitirul Bellu. 

Categoria a-li-a: 
• Cimitirul Ghencea; 
- Cimitirul Sf. Vineri; 
- Cimitirul Reânvierea; 
- Cimitirul Tudor Vladimirescu; 
- Cimitirul Izvorul Nou; 
- Cimitirul Iancu Nou; 
- Cimitirul Progresu. 

Categoria a-III-a: 
- Cimitirul Bucureştii Noi; 
- Cimitirul Dămăroaia; 
- Cimitirul Metalurgiei. 

Categoria a-IV-a: 
• Cimitirul Domneşti(Ghencea li); 
- Cimitirul Berceni li; 
- Cimitirul Pantelimon li; 
- Cimitirul Străuleşti li; 
- Cimiti'rul Vest. 

4.1 Taxa pentru concesionarea loc 

(1) Locurile de înhumare4Je 7 ani se vor atribui de către Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor ym~n-~,numc)i 
la decesul unei persoane. .,. 
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(2) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosinţă. 
(3) Atribuirea unui loc de înhumare pe 7 ani unui concesionar care, deşi deţine un loc pe 25 de ani sau pe veci, 

nu poate înhuma în acel loc, se va face cu condiţia ca, la expirarea termenului de 7 ani, să-şi dezhumeze decedatul din 
locul nou concesionat şi să-l înhumeze la locul pe care-l deţine. 

(4) În limita disponibilităţilor, la propunerea unor instituţii publice, directorul instituţiei poate aproba 
concesionarea sau înhumarea pe 7 ani pentru personalităţi marcante ale Românie!. 

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

(1) Locurile de înmormântare pot fi concesionate pe termen nelimitat {locuri de veci). Se va asigura constituirea 
şi menţinerea unei rezerve de 12.000 locuri de înhumare pentru calamităţi şi cazuri de forţă majoră. 

(2) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosinţă . 
(3) Unei persoane i se va putea concesiona, pe termen nelimitat, numai un singur loc de înmormântare, cu 

recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte. 
(4) Locurile concesionate pe termen nelimitat se pot transmite numai prin moştenire sau prin donaţie. În aceste 

locuri vor putea fi înmormântaţi titularii concesiunii, soţii sau soţiile acestora, precum şi ascendenţii şi descendenţii lor. 
Pot fi înmormântate orice alte persoane, cu consimţământul titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular. La punerea 
în posesie a locului donatorul va achita taxele de concesiune aferente terenului, conform Anexei nr. 2 pct. 4 a prezentei 
hotărâri. 

(5) Concesionarea către un titular de concesiune al unui alt loc de înhumare pe termen nelimitat este nulă de 
drept şi atrage încetarea dreptului de folosinţă asupra acestui loc. 

{6) Cererîle pentru concesionare pe termen nelimitat se soluţionează de compartimentul de resort al 
Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane. 

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

(1) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosinţă . 
(2) Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluţionează de compartimentul de resort al 

Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane. 

4.4 Taxele pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani în concesiune pe termen nelimitat 
sunt diferenţiate pe categorii de cimitire. 

(1) Valorile acestora reprezi ntă 25% din valorile taxelor pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen 
nelimitat. 

(2) Locurile de înmormântare concesionate pentru 25 de ani se pot transforma la cerere, în locuri de veci, cu 
plata taxelor corespunzătoare menţionate în Anexei nr. 2 pct. 4. 

(3) Transformările locurttor de înhumare pentru 25 ani se vor face de către Administraţia Cimitirelor şi 
Crematoriilor Umane. 

(4) În locurile concesionate pentru 25 de ani şi netransformate în locuri de veci, înmormântările care nu asigură 
minim 7 ani până la expirarea termenului de concesionare (25 ani) se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru 
înhumare pe 7 ani. 

4.5 Taxele pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat sunt 
diferenţiate pe categorii de cimitire. 

(1) Valorile acestora reprezintă 90% din valorile taxelor pentru concesionarea unui loc oe înhumare pe termen 
nelimitat. 

(2) Locurile de înmormântare co n e u 7 ani se pot transforma, la cerere, în locuri de veci, cu plata 
taxelor corespunzătoare prevăzute în eţs. d14' 

(3) Transformările locurilor ~ h ----- vor face de către Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor 
Umane. O 

~ 
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Reguli generale : 

(1) Dobândirea locurilor de veci prin succesiune este scutită de plata taxelor de concesionare. 
(2) Ceilalţi dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări. 
(3) Concesionarea şi dreptul de folosinţă încetează : 
a) la expirarea termenului de concesionare (7 sau 25 de ani); 
b) când locul concesionat este lăsat în părăsire. Se consideră părăsire menţinerea în stare de neîngrijire a 

construcţiilor funerare, împrejmuirilor şi mormintelor unde nu există nici un semn funerar (cruce, gard, candela, etc.) şi 
dacă timp de 6 luni de la anunţul din presă, concesionarul nu se prezintă la Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor 
Umane pentru clarificarea situaţiei juridice a concesiunii; 

c) prin renunţarea concesionarului, în scris, în favoarea Admin istraţia Cimitirelor ş i Crematoriilor Umane, fără a 
avea pretenţia la despăgubiri ; 

d) în cazul neachitării tarifului de întreţinere în timp de 3 ani consecutivi şi dacă, timp de 30 de zile de la 
somaţia scrisă sau anunţul din presă, concesionarul nu se prezintă la Administra~a Cimitirelor şi Crematoriilor Umane 
pentru achitarea tarifelor de întreţinere prevăzute în H.C.G.M.B. nr. 303/2003 cu modificările şi completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor şi crematoriilor umane. 

e) atunci când concesiunea este nulă de drept; 
ij locurile de veci care nu au fost preschimbate conform Deciziei nr. 1336/15.03.1950 şi care au intrat în 

patrimoniul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane fără nicio altă formalitate. 
(4) în cazul în care, se pierde dreptul de folosinţă al concesiunii , locul de înmormântare va fi refolosit. 
(5) Construcţiile executate de către concesionar sunt proprietatea acestuia, urmând ca la încetarea dreptului de 

folosinţă, acesta să elibereze terenul. 
(6) În lipsa titularului sau a eventualilor moştenitori legali sau testamentari, concesiunea va trece în proprietatea 

Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, conform Codului civil. 
(7) Părţile indivize de concesiune care nu răspund anunţului în presă în condiţiile stabilite„ respectiv 6 luni în 

cazul părăsirii şi 30 de zile în cazul neachitării tarifului de întreţinere , expiră şi pot fi reconcesionate părţilor indivize 
interesate care solicită acest lucru, cu plata taxelor unei noi concesionări. 

Scutiri: 
- Veteranii de război vor beneficia de locuri de înhumare pe 7 ani gratuite, conform Legii nr. 44/1994 ; 
- Beneficiarii prevăzuţi de legile speciale şi anume Legea nr. 341/2004, Decret-Lege nr. 118/1990, Legea nr. 

189/2000, etc. vor beneficia de scutiri în condiţiile legii; 
- Sunt scutite conform prezentului punct monumentele funerare din patrimoniul naţional şi monumentele 

declarate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de interes istoric şi artistic. 
Taxele se plătesc anual la casieria fiecărui cimitir al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane .. 

Dispoziţii finale 

(1) Prezentele norme se completează cu celelalte prevederi legale în vigoare şi ulterioare. 
(2) Anexele nr. 2.1 - 2.5 fac parte integrantă din prezentele norme. 
(3) Anexa nr.2.4 intră în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri . 

11 I ' 



Anexa nr. 2.1 
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.21J.I J I• Dt. 2022 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru filmare profesionistă 

pe raza municipiului Bucureşti 

....... ...... ............. ................... ........... ....... .. ..... ") cu domiciliul/sediul in localitatea ... .......... .. ... .......... ... ...... .. . . 
strada.. .... .. .............. .... .. ....... ..... .. .. ... nr. bloc .. ... ..... .. .. se. .... .. ... .. .... sector{judeţ .... .... .. .... .... ..... .. ....... . 
tel/fax .. ..... ............................. .. Număr de înregistrare la Registrul Comerţului .. ....... ............... ... . C.I.F."l ............ ......... ..... .... ...... ......... , 
Banca .... .. .... .. .... .. .... ....... ... ... ....... ........... .. .. ...... ....... ... Sucursala ... ..... .... ............ .. .......... cont IBAN ... ......... .... .... .............. ..... ....... ... . 
reprezentată prin .... .. .. .... .... ... ... .. .. ... ... .... .... .. ..... .. ........... în calitate de acţionar unic/asociau administrator/imputernicit 
.... .. .. .. .. ....... ...... ... ......... .... ... , identificat prin B.1./C . I./C.I.P./Paşaport seria ....... .. nr. ... .. ...... .... .. ... ...... .. .. .... , C.I.F. 
~i ..... ... ..... .. ... ... .. .... .. ... ... ... ........ . 

Declar pe propria răspundere că în data de ...... .. ...... .. .. ... .............. ..... .. ...... desfăşor activitatea de filmare: 

Nr. 
Locaţia 

Perioada Suprafata Acord/aviz Valoare taxă Valoare 
Crt. (nr. zile) ocupată filmare (lei/zi/locaţie taxă (lei) 

sau lei/m2/zi) 
o 1 2 3 4 5 6 

Alte informaţii: 
• Titlul filmulu i. .. ....................... .. ... ... ... ... .................. .. .... .. .. .. .. ... .. ......... .. .... ....... .. .. ... .. . 
• Numele şi prenumele directorului... ......... .. ........ ...... ... .... .... ........ .. ............. ... ........... ... ... ... . 
• Compania producătoare ................... ........ ... .. .. .. ........ ..... ....... .... ........... ... .............. ... ..... .. 
• Tipul producţiei (film artistic de lung metraj, scurtmetraj, film TV,etc) .. ................ .. ... ........ .. · ...... .. 

• Tipul de asigurare pe timpul filmărilor ..... ............. ... .. ......... ... .. ...... ... ............... ... ..... ........ .. 
• Descrierea sumară a scenelor care urmează să fie filmate ... .. ... ..... .... .......... .. ..... ... .. .. .. .. .. ..... .. .. ...... ...... .... ... . 

• Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autor izată depănă la 3,5 t, inclusiv .... ............ ................... .. .. 
• Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată cuprinsă între 3.5 t - 7.5 t, inclusiv .. .............. ... .. .. 
• Numărul vehiculelor utilizate cu masa totală autorizată mai mare de 7.5 1... .. ............................................ . 

Mă oblig că la terminarea filmărilor să aduc/predau domenful public în starea iniţială . 

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

(semnătura autografă) 

*) numele ş i pre~u lel<lenu m1rea persoanei fizice sau juridice; .. .,,---. 
) Se va compl ta: codul de identifi care fiscal ă (codul numeric personal. numărul de identificare fisca lă, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrllre. după 

1' r•l 
caz). ' ~ 

( 
• : p „_/1 , 

~ • ' ll 
1 

n 



Anexa nr. 2.2 
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr.2/J..; Jg .o le • 2022 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
privind utilizarea temporară a locurilor publice pentru fotografiere profesionistă, spectacole în aer liber, festivaluri, 

manifestări promoţionale, etc . 

... ....... ... .. ... ........ ... .................... .. ... ................................... ') cu domiciliul/sediul în localitatea ........................................ . 
strada.. ... .... .. .. ... .. ........ ... .... .... .......... nr. bloc .............. se. ............... sector/judeţ ...................... .... .... .. . 
tel/fax .......... .... .. ...................... Număr de înregistrare la Registrul Comerţului .... ............ .. .. ........ C.I.F."1 .................. .... ....................... , 
Banca ... .... ....... ..... ... ........................ ................ ........... Sucursala .. .. ........... .... ................. cont IBAN .. ... ...... ..... .. ............. : .............. .. .. 
reprezentată prin .... .. .. .. .. .. .. .. .. . ..... .. ......... .. .... ..... .... ... .... . în calitate de acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit 
.............. .. ......... .. .... .. .. ..... .... , identificat prin B.1./C . I./C.I.P./Paşaport seria .. ... .... nr. ...... ......... ...... ...... .. ... .. , C.1.F. 
" ) .. ..... ...... ... ......... .... .................... .. . 

Declar pe propria răspundere că în data de ....... ...... ..... ............. .... .... ...... .. ... .. ...... ...... .... .. . .. desfăşor activitatea de 

Nr. 
Locaţia 

Perioada Suprafaţa Valoare taxă · Valoare taxă 
Crt. (nr. zile) ocupată (lei/zi sau (lei) 

lei/mp/zi) 
o 1 2 3 4 5 

Mă oblig ca la terminarea activităţii să aduc/predau domeniul public în starea iniţială . 

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

(semnatura autografă) 

-I ") numele şi prenumele/de1~~-ea persoanei fizice souJuridice; 

••) Se va completa: codul de identificare fi scală (codul numeric personal, număru l de identificare fi scal ă. codul de înregisu·arc fiscală sau codul unic de în registrare,după 1'' L 

caz). ~ 

\ -;-fi 
l 



Exemplul a) 

Exemplul b) 

Legendă: 

Anexa nr. 2.3 40(, 
la Normele metodologice ale H.C.G.M.8. nr.J/' tll.;__2022 

,1!1!1:,:,:1:,;,:•:•!1:,:,:•:1:1:•:•:•!1!1:1!1:,:,:•!•!1:1:,:•!•:•!•:•: •:1 !1: 1,:1!1:•!•:r:1:1!1!1!1!1!1:1:,: 
11 r 1 1 1 , 111 11 111 1 1 1 11 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ,'1 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 111 1 11 11 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1, 111 1 1 1 1 1 1 1 

11 11 11, 1 , 11111 11 11 11 1111 111 111 , 11 111 111 111, 1111111111111 111111111111 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1, 1, 1 , 1 1111••·····•• 11 ,,,,,', '11,,,','1',', ' ,','1',.,,,1.,,.,,,.,,,,,,,,,,,1,, ,','1t11,1 ',','1 '1'1' 1,11••···••1111,,,.,,.1,1,1,,, 
11 1 1 1 11 1 11 11 11 1 11 1 1 1 1 11'1 11 1 1 1 , 1, 1 , 1 ,'1'1 ', '1 1 1 1 11 1 1 11 11 11 1 1 1 111 11 : 1 , 1 11 1 1, 1 , 1 11 11 , 1 , 1 , 1 , 1, 1 , 1 , 1 , 1 1 1, 1 , 1 1 11 1 1 

I : I : I ! I : r : I : I : I : I ! I ! I : I : I ! I : I : I : , : I : I ! I : I : 1 : I : I : I : I : • ! I : I : I : I : I ! I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I ~ I : I : I : I ~ I ! I ! I : I : I : I : I ! I 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 111,1 11 1,.1 1 1 1 1 1 r 1 r 1 1 1 r 11r1,1 1 1 11,1 1 1 1 r 11 1 11 1 1 1 1 111,1 1 1 1 r 1 , 1 1 1 r 1 11 1 1 1 11 11 11 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1,, , 1 , , 1 1 111 

11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 , 1 1 11•1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 11 1'1 1 11 11 11 r 1 111 11 1 111 11 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 e 1 r 1 r 1 1 1 1 1 11 r 1 1 1 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 11 111 r 1 1 11 11 1 r 1 r 1 1 1 1 1 1 111 t 11•, 1 •'•'1 1 1 11 1 1 1 1 11 11 1 11 11 1 1 111 1 1 1 1 1••1 1 , 1 1 11r1 1 1 ,r1 1 11 1 1J 1 1 1 1 1 1 11 111 11 11 11 r 1a 1 

11•1••••••1 11111111111111111 I 

- pilon de susţinere 

- panou publicitar (vedere din plan vertical) 

r C \l\o 
I 11 \}I\ 
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Anexa nr. 2.4. ,uQ 
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr ,,,tl!L.1_ 2022 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice 

pentru persoane fizice 

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 

.......................................................................................................... .......... '18.1./C.I./C.I.P./PAŞAPORT seria ....... nr. 
CNP/NIF/CIF ....................................................................................... LOCALITATEA .................................... STRAOA ....................... . 
......................................................... NR .................... BL ..................... sc ................... ET ................ AP ..................... SECTOR .............. . 
........................................................... CODULPOŞTAL. .......................................... TELEFON/FAX ........................................... . 

Perioada 
Destinaţie utilizare 

Nr. Locul amplasării Suprafata de loc public* 
Crt. teren ocupată 

o 1 2 3 4 

*seva menţiona una din cele 12 destinaţii prezentate mai jos 

DESTINAŢIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE 

1.Taxa pentru utilizarea focurilor publice pentru desfăşurarea unor activită!i de comercializare cu caracter sezonier (ocazional) 

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare 

3. Taxa pentru utilizarea lo~urilor publice cu unităţi de alimentatie publică şi terase de vară 

4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii 

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

6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la construcţii 

7. Taxa pentru utilizarea locuri/or publice pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte 

8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organiza~ de şantier 

9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă 

1 O. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje 

11 . Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mipoace publicitare 

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

Valoare Total 
taxă taxă 

5 6 

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

Data completării ... .. ........ ....................... .120_ 

(semnătura autografă) 

*) numele şi pren?mele/denumirea persoanei fizice 
C' 



Anexa nr. 2.5 
la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr) /91_2022 

DECLARA TIE DE IMPUNERE 
privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice 

pentru persoane juridice 

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 

SUBSCRISA .. ....................................................................................................................................................................................................................... .. 
CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE ..................................................................................................................................................................................... .. 
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI ........................................................................................................................................... . 
LOCALIT ATEA .................................... STRADA ...................... ........................................................... NR ................. ... Bl. .................................................... . 
sc ................... ET ................ AP ..................... SECTOR ......................................................... CODUL POŞTAL .................................................................. .. 
TELEFON/FAX ................................................................. BANCA ....................................... ................................................................................................ .. 
SUCURSALA .................................................................... CONTUL ................................................................................................................................... .. 

Perioada Suprafaţa de 
Destinaţie 

Nr. Locul amplasării utilizare loo 
Crt. teren ocupată public* 

o 1 2 3 4 

*seva mentiona una din cele 12 destinaţii prezentate mai jos 

DESTINAŢIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE 

1.Taxa pentru utilizarea focurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu caracter sezonier (ocazional) 

2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activită\i de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare 

3. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unităti de alimentatle publică şi terase de vară 

4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii 

5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri \le noroc şi schimb valutar 

6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la construcţii 

7. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte 

a. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de şantier 

9. Taxa pen1ru u1ilizarea locurilor publice cu parcări de reşedlntă 

10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru -garaje 

11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare 

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

Valoare 
Total taxă 

taxă 

5 6 

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

Data completării.. ... ....... .. ............................ .. .120_ 

DIRECTOR, 

(numele, prenumele si;emnătura ) 
(ştampila s.r,c~ătii) 

SEFUL COMPARTIMENTULUI CONT ABIL 

(numele, prenumele şi semnătura) 

(" 
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