
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Intrarea Valaori Iuliu Prof., nr. 10

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: l 0 bL
- Referatul de aprobare nr. ..X.„.:..y.r~2..../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuîui 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 379667, 379668, 379669, 379670,379672;
- Raportul de specialitate nr. 717207/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
* HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a duce Ia îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



HOTĂRĂŞTE:■»

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi ari. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Intrarea Valaori Iuliu Prof., nr.. 10, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Calea Dudeşti rtr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR. 3

CABINET PRIMAR
Nr.

Data.

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând 
cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Intrarea Valaori luliu Prof., nr. 10

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până ia 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren ia adresa Intrarea Valaori luliu Prof., nr. 10, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Intrarea Valaori luliu Prof., 
nr. 10, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717428/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.prlmarie3.ro
mailto:cabinetprimar@primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Labirint, nr. 104

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum  

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunitm şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: /  O
- Referatul de aprobare nr. 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409510, 409511, 409512, 409513, 409514, 409515, 409516, 409517, 
409518;

- Raportul de specialitate nr. 717224/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale Sector 3.
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 
Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



A
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi ari. 166 alin. (2) iit. e) şi alin. (3) din

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Labirint, nr. 104, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (I) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus Ia îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Cafea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

n ,.̂ ¡Já£aL
r „

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând 
cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Labirint, nr. 104

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Labirint, nr. 104, Comisia de control pentru 
identificarea şi evafuarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 11.03.2019 şi 
Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul ca sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Labirint, nr. 104, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus ta 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717445/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Loca! al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Strada Labirint, Nr. 125

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^  .
- Referatul de aprobare nr.t^/..X7T.^./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409519, 409520, 409521, 409522;
- Raportul de specialitate nr. 717225/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin,(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin.
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Labirint, Nr. 125, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut Ia alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art  2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce Ia îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE



C A B IN ET  PRIMAR
P R I MĂR I A

SECTORULUI
BUCURE Ş T I

www.pnmarie3.f0
TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@pfimarie3.r0

Calea Dudeştl nr. 191, Sector 3. 031084, Bucureşti

SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR
* 2 / 4 / 3 ...

XL ii. io/9
Nr,

Data

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Labirint, Nr. 125

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul 
Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în 
clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Labirint, IMr. 125, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită ia nivelul 
Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 11.03.2019 şi 
Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru 
clădirea situată ia adresa Strada Labirint, Nr. 125, fiind întocmite şi transmise somaţii prin 
care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717446/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.pnmarie3.f0
mailto:cabinetprimar@pfimarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Lipscani, nr. 71

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11,2019

Având în vedere: . ¿-.i *
- Referatul de aprobare w.T.^J.PSOt..... /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 20.05.2019 şi Nota de constatare din data 20.05.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
nemgrijit/nemgrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 495914;
- Raportul de specialitate nr. 717320/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3. 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
* HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până Ia 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lipscani, nr. 71, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT

DF
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3 ,031084, Bucureşti

SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

Data

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând 

cu anul 2020 pentru clădirea situată ia adresa Strada Lipscani, nr. 71

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Lipscani, nr. 71, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 20.05.2019 şi Fişa de evaluare din 20.05.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Lipscani, nr. 71, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus ia 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717541/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local a! Sectorului 3.

PRIMAR

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui teniei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute in
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată Ia adresa Strada Lucaciu Vasiie Preot, Nr. 83

Consiliul Local ai Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ocrs\
- Referatul de aprobare nr.1m/..?.:?.L'.../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile 420483
- Raportul de specialitate nr. 717291/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin. (5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, Nr. 83, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019. menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

GE
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR
UIMO...
Jj . //, Sol°lNr.

Data

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru ciădirea situată la adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 83

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul 
Local ai Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă fa 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în 
clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 83, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuiui neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite 
condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a Impozitului pe 
clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 83, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 717512 
/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect de 
hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primariej.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot, nr. 90

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum  

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: vii?/ Qcrr
- Referatul de aprobare nr. .... /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420484, 420485, 420486, 420487, 420488, 420489;
- Raportul de specialitate nr. 717292/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru dc aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, nr. 90, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar ai clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până ia data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF
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Calea Dudeşti nt . 197, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR 3 

C A B IN E T  PBlN IA Rj

«»j u a M IREFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând 

cu anul 2020 pentru clădirea situată ia adresa Strada Lucaciu Vasiie Preot, nr. 90

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local ai Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren fa adresa Strada Lucaciu Vasiie Preot, nr. 90, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09,05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasiie Preot, 
nr. 90, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717513/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui teniei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot, Nr. 94

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum  

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11,2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.x~...?.r?^../CP/21.1 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuîui 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 42049 î ;
- Raportul de specialitate nr. 717293/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



in temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, Nr. 94, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

Nr

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot,

nr. 94

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 94, 
Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şt 
Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din
11.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept 
pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 200% pentru 
clădirea situată la adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 94, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remedîere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717514/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndepliniri atribuţiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot, nr. 106

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum  

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ D i L /
- Referatul de aprobare n r .. tz. fr. f.!?.(. ir?......./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

* Somaţiile nr. 420492,420493, 420494, 420495;
- Raportul de specialitate nr. 717294/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
’ Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, nr. 106, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢ/
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot

nr. 106

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 106, 
Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi 
Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din
11.03.2019 şl a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept 
pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 200% pentru 
clădirea situată la adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 106, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717515/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cab1netprimjr@primarie3.fo


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Basarab Matei, nr. 29

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum  

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

# 0 5 6 3
Având în vedere:

- Referatul de aprobare n r . ...... /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite dc Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350572, 350573;
- Raportul de specialitate nr. 717146/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
5

Art, 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Basarab Matei, nr. 29, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor Ia 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Basarab Matei, nr.

29

SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

"~NJi Ţ&pft
Nr.

Data.

www.pri1narie3.ro -

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Basarab Matei, nr. 29, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Basarab Matei, 
nr. 29, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/repa raţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717367/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Seelor 3. 1

http://www.pri1narie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Strada Basarab Matei, nr. 59

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum  

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ .
- Referatul de aprobare 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350574, 350575,350576
- Raportul de specialitate nr. 717147/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:
3

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Basarab Matei, nr. 59, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT

BC
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Nr.

Data

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Basarab Matei, nr.

59

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

Tn urma deplasării pe teren la adresa Strada Basarab Matei, nr. 59, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Basarab Matei, 
nr. 59, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până ia data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717368/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulasnentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei 1 egal justifi cat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cabinetprimar@primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Intrarea Popper Maximilian Dr., nr. 6

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

- Referatul de aprobare nr. .... /CP/21.11,2019 al Primarului
Sectorului 3;

- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 
întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şinr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350577, 350578
- Raportul de specialitate nr. 717148/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3.
în conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Având în vedere:



- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Intrarea Popper Maximilian Dr., nr. 6, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

A rt 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT

GE
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C A B IN E T  PRIM AR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Intrarea Popper Maximilian

Dr., nr. 6

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Loca! al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Intrarea Popper Maximilian Dr., nr. 6, 
Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi 
Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din
18.02.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept 
pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru 
clădirea situată la adresa Intrarea Popper Maximilian Dr., nr. 6, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717369/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute

ROBERT

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru

clădirea situată Ia adresa Strada Popper Maximilian Dr., nr. 17

Consiliul Local al Sectorului 3 ai Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a  k
- Referatul de aprobare nr. ..'T.tr.J...... ..5L...../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuîui 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350673, 350674;
- Raportul de specialitate nr. 717165/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3. 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) îit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Popper Maximilian Dr., nr. 17, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

A rt 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popper Maximilian Dr., nr.

17

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă Ia 500% şi a criteriilor de încadrare a 
imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Popper Maximilian Dr., nr. 17, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Popper Maximilian 
Dr., nr. 17, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/repa raţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717386/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Popper Maximilian Dr., nr. 33

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: . .  *
- Referatul de aprobare nf/2.1.1e/zT7CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.03.2019 şi Nota de constatare din data 18.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr, 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420379,420380
- Raportul de specialitate nr. 717272/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3;

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până Ia 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Popper Maximilian Dr., nr. 33, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
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C A B IN E T  PRIM AR
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popper Maximilian Dr., nr.

33

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de încadrare a 
imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPPER MAXIMILIAN DR., nr. 33, Comisia 
de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenulul neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.03.2019 şi Fişa de evaluare din 18.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada POPPER MAXIMILIAN 
DR., nr. 33, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717493/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Popper Maximilian Dr., nr. 43

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare mrz.9J.IAr?. JCP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.03.2019 şi Nota de constatare din data 18.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420383, 420384,420385,420386, 420387,420388
- Raportul de specialitate nr. 717273/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alm.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Popper Maximilian Dr., nr. 43, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

BC
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Nr.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popper Maximilian Dr., nr.

43

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local a! Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului 
pentru cfădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de încadrare a 
imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPPER MAXIMILIAN DR., nr. 43, Comisia 
de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.03.2019 şi Fişa de evaluare din 18.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată fa adresa Strada POPPER MAXIMILIAN 
DR., nr. 43, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717494/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cabrnetprim2r@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Medeleni, nr. 8

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali\
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: h h i L  ţWi
- Referatul de aprobare nr. ....... /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

* Somaţiile nr. 409523,409524;
- Raportul de specialitate nr. 717226/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Medeleni, nr. 8, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut ia alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF
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SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

J /.,,/ / •
Nr.

Data.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Medeleni, Nr. 8

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliu! Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de încadrare a 
imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada MEDELENI, Nr. 8, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr, 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale 
Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din
11.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru 
majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată 
la adresa Strada MEDELENI, Nr. 8, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc 
măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până !a data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717447/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor teiţi in baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute In
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cabinetpnmar@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată Ia adresa Bulevardul Mircea Vodă, Nr. 12

Consiliul Local al Sectorului 3 ai Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a A . *
- Referatul de aprobare nr. .Xi'/..*.S#3rCP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365873, 365874, 365875, 365876, 365877, 365878, 365879, 
365880,365881,365882

* Raportul de specialitate nr. 717182/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi 
Taxe Locale Sector 3;

- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3;

a
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;



- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Bulevardul Mircea Vodă, Nr. 12, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi laxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce ia îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată ia adresa Bulevardul Mircea Vodă, Nr. 12

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de încadrare a 
imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Bulevardul MIRCEA VODĂ, Nr. 12, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirli/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Bulevardul MIRCEA VODĂ, 
Nr. 12, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
re m ed ie re/repa raţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717403/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Bulevardul Mircea Vodă, nr. 14

Consiliul Local al Sectorului 3 ai Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ k
- Referatul de aprobare nr. Tf.jJ.iZ&PCVI21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 

04.03.2019întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 
modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi 
nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365863, 365864, 365865, 365866, 365867, 365868, 365869, 365870, 
365871

- Raportul de specialitate nr. 717180/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr, 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 
ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Bulevardul Mircea Vodă, nr. 14, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

BC
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Nr.

Data

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Bulevardul Mircea Vodă, Nr. 14

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de încadrare a 
imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren ia adresa Bulevardul MIRCEA VODĂ, Nr. 14, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea ciădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată Ea adresa Bulevardul MIRCEA VODĂ, 
Nr. 14, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717401/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, pr'ntr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată ia adresa Bulevardul Mircea Vodă, nr. 15

Consiliul Local ai Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^
- Referatul de aprobare nr. X.?,.fi^Lx/CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şinr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350579, 350580, 350581
- Raportul de specialitate nr. 717149/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;
în conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată îa 
adresa Bulevardul Mircea Vodă, nr. 15, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi laxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce Ia îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

GE
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SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

Nr.

Data.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Bulevardul Mircea Vodă, nr.

15

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Bulevardul Mircea Vodă, nr. 15, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată ia adresa Bulevardul Mircea 
Vodă, nr. 15, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
Ia îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717370/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:Ipnmar@pNmane3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Bulevardul Mircea Vodă, Nr. 16

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: i
- Referatul de aprobare nr. 5:....!......27.../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09,05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţia nr,365872
* Raportul de specialitate nr. 717181/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
* Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3.
în conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control; 
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Bulevardul Mircea Vodă, Nr. 16, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus Ia 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR3

C A B IN E T  PRIM AR

...

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Bulevardul Mircea Vodă, Nr.

16

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Bulevardul MIRCEA VODĂ, Nr. 16, Comisia 
de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Bulevardul MIRCEA 
VODĂ, Nr. 16, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/repa raţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717402/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Văputcfi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:cabinetp7imar@pnmarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Moise Nicoara Prof., nr. 1

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a  k . » a i

- Referatul de aprobare nr.77~:.?.?dOCP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409525,409526, 409527
- Raportul de specialitate nr. 717227/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri si terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-soci ale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Moise Nicoara Prof., nr. 1, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

MARIUS MIHĂITĂ*

BC
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Calea Dudeţti nr, 191, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Nr,

Data. I l J / J p j s

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Moise Nicoara Prof.,

nr.l

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

In urma deplasării pe teren la adresa Strada MOISE NICOARA PROF., Nr. 1, Comisia 
de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anuf 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada MOISE 
NICOARA PROF., Nr. 1, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri 
de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717448/19.11.2019 ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cab1nttprimar@pnmarit3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Moise Nicoara Prof., nr. 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

sipentm modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: A ̂  i /
- Referatul de aprobare nr.T£.\./.” /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017. nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

* Somaţiile nr. 409529,409530, 409531
- Raportul de specialitate nr. 717228/19.11.2019 ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare Ia majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Moise Nicoara Prof., nr. 3, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin
somaţie.•>

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIIIĂ1TĂ
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Moise Nicoara Prof.,

Nr. 3

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada MOISE NICOARA PROF., Nr. 3, Comisia 
de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada MOISE 
NICOARA PROF., Nr. 3, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri 
de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717449/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

mailto:C2binetprimar@prim2rie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Moise Nicoară Prof., Nr. 30

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: 0 A / /  fa D
- Referatul de aprobare nr. Z ...i ^  .^/CP/2 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409532, 409533
- Raportul de specialitate nr. 717229/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3:
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3.
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Moise Nicoară Prof., Nr. 30, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Moise Nicoara Prof.,

Nr. 30

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada MOISE NICOARA PROF., Nr. 30, 
Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi 
Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din
11.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept 
pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru 
clădirea situată la adresa Strada MOISE NICOARA PROF., Nr. 30, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717450/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Calea Moşilor, nr. 40

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: r\ j\ .
- Referatul de aprobare nr. 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12,06.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 496012;
- Raportul de specialitate nr. 717332/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3. 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- HCGMB nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 

Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Calea Calea Moşilor, nr. 40, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Calea Moşilor, Nr. 40

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă ia 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea MOŞILOR, Nr. 40, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 12.06.2019 şi Fişa de evaluare din 12.06.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Calea MOŞILOR, Nr. 
40, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717553/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.ro
mailto:cabinetprimar@prin1arie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Calea Moşilor, nr. 42

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^
* Referatul de aprobare nr. rr.4.!..5 .^rcP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr.
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 496013»
- Raportul de specialitate nr. 717333/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3;

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr.
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Calea Moşilor, nr. 42, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ
9

BC
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Calea Dudeşti nr, 191, Sector 3, 031084» Bucureşti

SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

Nr te iŞ& Q
oa« . M J J . A & K

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată fa adresa Calea Moşilor, Nr. 42

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren ia adresa Calea MOŞILOR, Nr. 42, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 12.06.2019 şi Fişa de evaluare din 12.06.2019 şî a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Calea MOŞILOR, Nr. 
42, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717554/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cabinetprimar@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Calea Moşilor, Nr. 44

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:  ̂ . a
- Referatul de aprobare nr. ¡21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şinr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 496014, 496015, 496016, 496017, 496018, 496019, 496020, 
496021,496022, 496023,496024, 496025

- Raportul de specialitate nr. 717334/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale Sector 3;

- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3.

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 

sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă Ia 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;



- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului tir. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Calea Moşilor, Nr. 44, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi laxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în tennenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la ari 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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Nr

Data. "ÍL [L ite n

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Calea Moşilor, Nr. 44

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pîna la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Calea MOŞILOR, Nr. 44, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 12.06.2019 şi Fişa de evaluare din 12.06.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Calea MOŞILOR, Nr. 
44, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717555/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Murgu Eftimie Prof., nr. 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: * ^
- Referatul de aprobare nr. ...... /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26,04.2018;

- Somaţiile nr. 409503, 409504;
- Raportul de specialitate nr. 717221/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/2i . 11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

In conformitate cu prevederile:
- Art, 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor L6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:»

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Murgu Eftimie Prof., nr. 3, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR
■ W 4 - 5 - >

J j  "'JfJb l‘0
Nr.

Data,

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Murgu Eftimie Prof.,

Nr. 3

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren ia adresa Strada MURGU EFTIMIE PROF., Nr. 3, 
Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi 
Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din
11.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept 
pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 200% pentru 
clădirea situată (a adresa Strada MURGU EFTIMIE PROF., Nr. 3, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717442/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. I latele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată Ia adresa Strada Negoiu, nr. 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

9 » “

Având în vedere: Al) 4 *_/
- Referatul de aprobare v\rrz&i%C?!?.lCPI21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 22.04.2019 şi Nota de constatare din data 22.04.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 420471
- Raportul de specialitate nr. 717285/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3;

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
* H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri si terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
* Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Negoiu, nr. 3, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01,2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ9

BC
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR
N r . .. 

Data

O Z i& D b

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Negoiu, nr. 3

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.LS3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada NEGOIU, nr. 3, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 22.04.2019 şi Fişa de evaluare din 22.04.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada NEGOIU, nr. 
3, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717506/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Parfumului, nr. 20

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: * k . /r ) ,j
- Referatul de aprobare m .T.^/.v^7CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350582,350583
“ Raportul de specialitate nr. 717150/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3;

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Parfumului, nr. 20, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.s

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ
9
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Parfumului, nr. 20

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Parfumului, nr. 20, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea ciădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada Parfumului, 
nr. 20, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717371/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:Gabinetprimar@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru

clădirea situată la adresa Strada Parfumului, nr. 23

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: 0 0 j  M n
- Referatul de aprobare nr.T....?. 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea ciădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr.350584,350585, 350586,350587, 350588, 350589,350590;
- Raportul de specialitate nr. 717151/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până ia 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Parfumului, nr. 23, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

GE
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Parfumului, nr. 23

SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

E J lM h
Nr.

Data.

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
Impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Parfumului, nr. 23, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şl Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şl Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Parfumului, 
nr. 23, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717372/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Parfumului, nr. 28

Consiliul Local al Sectorului 3 ai Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. l î 5/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a k i i
- Referatul de aprobare nr.X r.!....irp^P/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijît/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350591, 350592, 350593, 350594, 350595, 350596, 350597, 350598, 
350599, 350600, 350601, 350602, 350603, 350604, 350605, 350606, 350607, 
350608, 350609, 350610, 350611, 350612, 350613, 350614, 350615, 350616, 
350617,350618

- Raportul de specialitate nr. 717152/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3;
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 
ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Parfumului, nr. 28, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă di n prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31,12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

BC
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Parfumului, nr. 28

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Parfumului, nr. 28, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Parfumului, 
nr. 28, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717373/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorterţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://WWW.primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată Ia adresa Strada Pătraşcu Vodă, nr. 6

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a  n f  ^
- Referatul de aprobare nr. .xfc/.feriTx......../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 496085, 496086;
- Raportul de specialitate nr. 717344/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
* H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- HCLS 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018:

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;
Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada PĂTRAŞCU VODĂ, Nr. 6, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

CC
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Patrascu Vodă, Nr. 6

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă ia 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada PATRASCU VODĂ, Nr. 6, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 12.06.2019 şi Fişa de evaluare din 12.06.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada PATRASCU 
VODĂ, Nr. 6, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717565/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.pHmarte3.rO
mailto:cabinetprimar@primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 115A

Consiliul Local ai Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: p. ^
- Referatul de aprobare nr.'Tm. f.^2CtP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şinr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409534, 409535,409536
- Raportul de specialitate nr. 717230/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin.
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Popa Nan, Nr. 115A, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

GE
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SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

Z H s d o

o u i  t e nData.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 115A

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPA NAN, Nr. 115A, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada POPA NAN, 
Nr. 115A, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717451/19.11.2019 ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.

PRI

ROBERT

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.r0
mailto:cabinetprlmar@prlm2rie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, nr. 119

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: n » . . .
- Referatul de aprobare nr. T.9../. P/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409537, 409538, 409539,409540, 409541, 409542, 409543,409544
- Raportul de specialitate nr. 717231/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
• Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Popa Nan, nr. 119, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ
9

BC
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 119

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local ai Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a ¡mobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPA NAN, Nr. 119, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată ia adresa Strada POPA NAN, 
Nr. 119, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717452/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.prirnarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 137

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: - . _
- Referatul de aprobare nr. t :4.L £?£?5CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
cîădirii/terenului nemgrijit/nemgrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr.409545, 409546;
- Raportul de specialitate nr. 717232 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;
în conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Popa Nan, Nr. 137, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar ai clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus Ia 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut ia ari 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 20096 a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 137

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru ciădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPA NAN, Nr. 137, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada POPA NAN, 
Nr. 137, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/repa raţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717453/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, prmtr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată Ia adresa Strada Popa Nan, nr. 137A

Consiliul Local ai Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: * * ,
- Referatul de aprobare nr. .'27fr.! ./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409547,409548,409549,409550, 409551,409552,409553;
- Raportul de specialitate nr. 717233/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3;

In conformitate cu prevederile:
- art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze econoraico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada POPA NAN, Nr. 137A, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor ia 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până ia data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, N r 137A

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPA NAN, Nr. 137A, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada POPA NAN, 
Nr. 137A, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717454/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, priutr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.prim1rte3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, nr. 141

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ «
- Referatul de aprobare nrTT.i?. ¿>/CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409554, 409555
Raportul de specialitate nr. 717234/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 
în conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alirt.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 
ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă ia 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Popa Nan, nr. 141, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
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a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată fa adresa Strada Popa Nan, Nr. 141

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPA NAN, Nr. 141, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădiriî/terenulul neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada POPA NAN, 
Nr. 141, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţli.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717455/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legat justificat. Văputeţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 20 i 6/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

http://www.primariej.ro
mailto:cabinetprim2r@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 147

Consiliul Local ai Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: . . ^
- Referatul de aprobare nr. ,V?î?i0CP/2 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţia 409558;
Raportul de specialitate nr. 717235/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi 
Taxe Locale Sector 3;

- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3;

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 

sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control; 
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit e) şi alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Popa Nan, Nr. 147, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 147

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPA NAN, Nr. 147, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirîi/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada POPA NAN, 
Nr. 147, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până ia data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717456/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, nr. 156

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ ,
- Referatul de aprobare nr. XG./. _  .f . AlP/2 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

* Somaţiile nr. 409559, 409560
- Raportul de specialitate nr. 717236/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3;

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri si terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:
9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Popa Nan, nr. 156, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 3 î . 12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.i

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ
9

BC
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 156

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPA NAN, Nr. 156, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada POPA NAN, 
Nr. 156, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717457/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORI

XC

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată Ia adresa Strada Popa Nan, Nr. 160

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: r\ k ^
* Referatul de aprobare nr.T.ţJ.P.M&CPi21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şinr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409561, 409562, 409563;
- Raportul de specialitate nr. 717237/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;
/V
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până Ia 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi ari. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:s

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Popa Nan, Nr. 160, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut Ia alin, (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar ai clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Popa Nan, Nr. 160

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada POPA NAN, Nr. 160, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată ia adresa Strada POPA NAN, 
Nr. 160, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
!a îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717458/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.ro
mailto:cabinetprim4r@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată Ia adresa Strada Puţul Cu Roată, Nr. 5

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: 'YOnOflD
- Referatul de aprobare nr. .TTir.VC...7CP/2 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409564,409565, 409566
- Raportul de specialitate nr. 717238/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3.
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Puţul Cu Roată, Nr. 5, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01 .01.2020 .

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

GE
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,1 ÎL
REFERAT DE APROBARE '

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Putui cu Roata, Nr. 5

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada PUŢUL CU ROATA, Nr. 5, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada PUŢUL CU 
ROATA, Nr. 5, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717459/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute

RO

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:cabinetpfim2f@primsrie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTARARE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

- Referatul de aprobare nr. '/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 409568,409569, 409570
- Raportul de specialitate nr. 717240/19.11.2019 aî Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;

clădirea situată la adresa Strada Rândunelelor, nr. 6

Având în vedere:



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Rândunelelor, nr. 6, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ7

BC
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată (a adresa Strada Rindunelelor, Nr. 6

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada RINDUNELELOR, Nr. 6, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 11.03.2019 şi Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada 
RINDUNELELOR, Nr. 6, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri 
de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717461/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.r0
mailto:C2binetprin1ar@1primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată Ia adresa Strada Remus, Nr. 4

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: * k i A)
- Referatul de aprobare nr. T....l.4rbak/?!21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şinr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 379586, 379587,379588, 379589, 379590;
* Raportul de specialitate nr. 717189/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;A
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:*

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Remus, Nr. 4, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până Ia data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

GE
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i SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată ia adresa Strada Remus, Nr. 4

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada REMUS, Nr. 4, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea cladirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada REMUS, Nr. 4, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea Impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717410/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. I



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Rodiei, nr. 61

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ObiOtfV*)
- Referatul de aprobare nr.TA.Ir^YV./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 22.04.2019 şi Nota de constatare din data 22.04.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018:

- Somaţia nr. 420470
- Raportul de specialitate nr. 717284/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:
9

Art 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Rodiei, nr. 61, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ5

BC
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3. 031084. Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
■» ....

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Rodiei, nr. 61

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada RODIEI, nr. 61, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 22.04.2019 şi Fişa de evaluare din 22.04.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada RODIEI, nr. 61, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717505/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor ierţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primariej.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru

clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 31

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi .28.11.2019

Având în vedere: * * ¡ a , *
- Referatul de aprobare nr. ..7?fri(..^7.'w>../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365914, 365915;
- Raportul de specialitate nr. 717188/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

In conformitate cu prevederile:
- art. 489 alin,(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. X. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada ROMULUS, Nr. 31, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

CC
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, Nr. 31

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada ROMULUS, Nr. 31, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada ROMULUS, 
Nr. 31, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717409/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datei e pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, Nr. 34

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a \ ,  ai
- Referatul de aprobare nr. ..77. „ .r.h.Q. ./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului

3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365907,365908, 365909, 365910,365911,365912, 365913
- Raportul de specialitate nr. 717187/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3.
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Romulus, Nr. 34, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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CABINET PRIMAR
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a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, Nr. 34

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada ROMULUS, Nr. 34, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată ia adresa Strada ROMULUS, 
Nr. 34, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
Ia îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717408/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

http://www.pri1narie3.ro
mailto:cabinetpnmar@primarie3.f0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată ia adresa Strada Romulus, nr. 44

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365902, 365903, 365904
* Raportul de specialitate nr. 717185/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în  conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Romulus, nr. 44, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

3

Art. 2. Direcţia tienerală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

BC
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, Nr. 44

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliu! Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada ROMULUS, Nr. 44, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada ROMULUS, 
Nr. 44, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717406/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://WWW.primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 44A

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: htş î A l /
- Referatul de aprobare nr. ..T.Î7./.££&../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuiui 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365905,365906;
- Raportul de specialitate nr. 717186/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

In conformitate cu prevederile:
- art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
* H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin FI.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (I) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada ROMULUS, Nr. 44A, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

CC



C A B IN ET PRIM AR
P R I M Ă R I A

SECTO RU LU I <
B U C U R E Ş T I ^ J

WWW.prim3rie3.ro
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®primsrie3.ro

Calea Dude?ti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

.......m m
Da„ è l  ! L

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, Nr. 44A

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pîna la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada ROMULUS, Nr. 44A, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijît/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04,2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada ROMULUS, 
Nr. 44A, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până ia data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717407/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificai. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

http://WWW.prim3rie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată Ia adresa Strada Romulus, Nr. 46

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. ..X.fr./..fr.fr.~i./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
nemgrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificata şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365885, 365886, 365887, 365888, 365889, 365890, 365891, 365892, 
365893, 365894, 365895, 365896, 365897, 365898, 365899, 365900, 365901

- Raportul de specialitate nr. 717184/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

* Adresa nr.720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3.

în conformitate cu prevederile:
- art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



HOTĂRĂŞTE:

Art 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Romuhis, Nr. 46, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
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SECTOR 3
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Nr’.... .........

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, Nr. 46

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada ROMULUS, Nr. 46, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrîjite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada ROMULUS, 
Nr. 46, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717405/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor iegale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cabinetprimar@primarte3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 63

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: . k .
- Referatul de aprobare nr. T..J&&JCPI21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 350619;
- Raportul de specialitate nr. 717153/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
5

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Romulus, nr. 63, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
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C A B IN E T  PRIM AR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 63

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Romulus, nr. 63, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 
63, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717374/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in contormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cabinetprimaf@primarie3.f0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 66

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a . \ ,
- Referatul de aprobare nr. . .Xir.. . Î.JCP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr.350620, 350621;
- Raportul de specialitate nr. 717154/19.1 î.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3;

In conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare:
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
* Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



HOTĂRĂŞTE:

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Romulus, nr. 66, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art.2. Direcţia Generală Impozite şi l axe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

CC



PRIMĂRIA^J
SECTO RU LU I <

B U C U R E Ş T I ^ J

C A B IN ET  PRIMAR

www.priiTiarie3.r0
TELEFON (004021) 31803 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAILcabinitprmar4ppnmarie3.ro

Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

Ä
2!. / / .Data.,

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 66

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Romulus, nr. 66, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 
66, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până ia data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717375/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.priiTiarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 75

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ry ţVj/oZL
- Referatul de aprobare nr.T _..fcZA/P/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350623, 350624, 350625, 350626, 350627, 350628, 350629, 350630, 
350631,350632

■ Raportul de specialitate nr. 717155/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 ; 
în conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 
ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:j

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Romulus, nr. 75, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor ia 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

BC
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 75

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă ia 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Romulus, nr. 75, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 
75, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717376/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local a! Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vâputeţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

http://WWW.priimrM3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 76

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019 

Având în vedere: a ^
- Referatul de aprobare nr. MT.lSri'.</CP/21.Î 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350633,350634, 350635, 350636;
- Raportul de specialitate nr. 717156/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;
în conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce ia îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control; 
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 

(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Romulus, nr. 76, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

GE
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 76

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Romulus, nr. 76, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20,10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 
76, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
ia îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717377/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 îti conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificai. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

mailto:cabinetprimar@tprimarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. $1

Consiliul Locai al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere; nk *
- Referatul de aprobare nr . .Ztr.i..^.ŞxT../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 350637
- Raportul de specialitate nr. 717157/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
* Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată Ia adresa 
Strada Romulus, nr. 81, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar ai clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până Ia data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

CC

Anexă la Hotărârea
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SECTOR 3

C A B IN E T  PRIM AR

Nr.

Data,

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 81

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliu! Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren Ia adresa Strada Romulus, nr. 81, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 
81, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii,

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717378/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Dateie dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi In baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Strada Ronuilus, nr. 83-85

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: I w  J
- Referatul de aprobare nr.lc~.!.ţdx?2K2P/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţiile nr. 
6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 350638;
- Raportul de specialitate nr. 717158 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;
In conformitate cu prevederile:

- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale 
sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile 
art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi 
impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, 
situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% 
şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 
modificată prin H.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. 
(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:9

Art. i. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Romulus, nr. 83-85, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor 
fizice şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor 
fiscale pe plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica 
prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor 
proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 şi va duce Ia îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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Data.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 83-85

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Romulus, nr. 83-85, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuluî neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Romulus, nr. 
83-85, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717379/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 . 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Şelari, nr. 7/Strada Covaci, nr. 2

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ * . ¿-jr-/
- Referatul de aprobare nr.T.4.L]?!„kRlP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 20.05.2019 şi Nota de constatare din data 20.05.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijii/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 495943,495944, 495945, 655176, 655185, 655192, 655197, 655202
- Raportul de specialitate nr. 717322/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 

ale Municipiului Bucureşti de a duce ia îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

- H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri si terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:*

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Şelari, nr. 7/Strada Covaci, Nr. 2, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin
somaţie.*

Art, 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ
9
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REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Şelari, Nr. 7/Strada

Covaci, Nr. 2

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada ŞELARI, Nr. 7/Strada Covaci, Nr. 2, 
Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi 
Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 20.05.2019 şi Fişa de evaluare din
20.05.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept 
pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru 
clădirea situată la adresa Strada ŞELARI, Nr. 7/Strada Covaci, Nr. 2, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 
la îndeplinire măsurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va 
mai fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717543/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1


