
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. 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 ordinara, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ . . . .
- Referatul de aprobare nr.^.£.Lv2fe//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 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. 495946, 495947, 495948;
- Raportul de specialitate nr. 717323/19.11.2019 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 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;

- F1.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:s

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Şelari, 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 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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SECTORULUI <
B U C U R E Ş T I
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Calea Dudeşti nr. 19), Sector j.  031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMARNr
D şţţJulM ^

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. 16

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliui 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 ŞELARI, 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 Ia 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. 
16, 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. 
717544/19.11.2019 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.prfmartej.ro
mailto:cabinetprim2r@primiirie3.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 Şelari, nr. 17

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. 1.2019 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 
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. 495949,495950,495951;
- Raportul de specialitate nr. 717324/19.11.2019 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:

A rt. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Şelari, 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 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 I şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
M S é Á .

2 'K 7 /:'í > ¿ ? /3
Nr.

Data.

REFERAT DE APRO BARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Şelari, 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 la 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în 
clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada ŞELARI, 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 20.05.2019 şi Fişa de evaluare din 
20.05.2019 şi a concluzionat faptul că simt 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. 17, 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. 
717545/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

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. 18

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. ..7Î£.Lk!fe£i>.../CP/21.11.2019 âl 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 cîădirii/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. 495952, 495953, 495955;
- Raportul de specialitate nr. 717325/19.11.2019 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 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. (I) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada ŞELARI, Nr. 18, 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 

MARIUS MIHĂIŢĂ

CC



P R I M Ă R I A
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Calea Dudeşti nr, 191, Sector 3, 031084» Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data. kL/r^br\ I

R EFERA T 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. 18

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. 18, 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 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. 18, 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. 
717546/19.11.2019 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 exercite drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.priiruriej.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 Sfânta Vineri, 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: r)1\ u  V
- Referatul de aprobare nrT ^/^7^/C fV 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 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 496001, 496002, 496003, 496004, 496005, 496006, 496007, 496008, 
496009,496010,496011

- Raportul de specialitate nr. 717331/19.11.2019 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:

- Ari. 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 Sfânta Vineri, 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 la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

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

r
SECTOR 3

CABINET PRIMAR

'kjIMq
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 Sfinta Vineri, Nr. 10

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 SFINTA VINERI, 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 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 SFINTA VINERI, 
Nr. 10, 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. 
717552/19.11.2019 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.prlmarte3.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 Sihleanu Al. Zamfir Poet, 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: ^ 0 / A r y
- Referatul de aprobare nr.‘Zf:/.„.„fr?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 
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 şinr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 379591, 379592,379593;
- Raportul de specialitate nr. 717190/19.11.2019 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;



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Siliieanu Al. Zamfir Poet, Nr. 5, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

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;

(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 r t  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

CABINET PRIMAR

" I i 7 /,
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 Sihleanu Al.Zamfir
Poet, 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 SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, 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 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 SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, Nr. 5, 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. 
717411/19.11.2019 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 mdeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:31S0304E-MAILcabinetprimar@lprimarie3.nl


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 Sihleanu AL Zamfir Poet, nr. 10

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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: . f \ ,
- Referatul de aprobare nr. XA.:..... ...../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. 379594, 379595;
- Raportul de specialitate nr. 717191/19.11.2019 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 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) îit. 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 Sihleanu Al. Zamfir Poet, 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 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 Ia 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 

MARIUS MIHĂ1ŢĂ
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Calea Dudeţti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

IL jlJp f
Nr.

Data.

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Sihleanu Al.Zamfir

Poet, Nr. 10

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 şl 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 SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, Nr. 10, 
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 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 şl de drept 
pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru 
clădirea situată la adresa Strada SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, Nr. 10, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţiî.

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. 
717412/19.11.2019 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


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 Sihleanu Al. Zamfir Poet, nr. 14

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: 1
- Referatul de aprobare nr. T.fri... £G ./C P /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 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. 379596, 379597, 379598;
- Raportul de specialitate nr. 717192/19.11.2019 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;

- 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 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 SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, 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 MIHĂ1ŢĂ
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Nr- ? i / ¿ é ¿

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 Sihleanu Al.Zamfir
Poet, 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 la adresa Strada SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, Nr. 14, 
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 SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, 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. 
717413/19.11.2019 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 ta 
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 Sihleanu Al. Zamfir Poet, Nr. 16

Consiliul Local a! 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. 7.../..fz~.i../Cl1/2 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 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 379599, 379600, 379601, 379602, 379603;
- Raportul de specialitate nr. 717193/19.11.2019 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 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:
3

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Sihleanu Ai. Zamfir Poet, 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 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 

MARIUS MIHĂIŢĂ

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
3 2 / 2 3 /

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 Sihleanu Al.Zamfir
Poet, Nr. 16

Prin Hotărârea nr, 39/28.02.2017, modificata 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 SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, 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 Strada SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, Nr. 16, 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. 
717414/19.11.2019 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 Ia adresa Strada Sihleanu Al. Zamfir Poet, nr. 18

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 ^
- Referatul de aprobare nr. ...7,“ /..?ir^:...../C P/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. 379604, 379605, 379606, 379607;
* Raportul de specialitate nr. 717194/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

In conformitate cu prevederile:
- Ari. 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 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:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada SiMeanu AI. Zamfir Poet, nr. 18, 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 r t  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 art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
22.1lO O

ÍIIIlJSpK)
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 Sihleanu Al.Zamfir
Poet, Nr. 18

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 SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, Nr. 18, 
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 SIHLEANU AL.ZAMFIR POET, Nr. 18, 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, şî ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717415/19.11.2019 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 conlormitate 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 Slănic, 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  

si 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.Tfr. / .“^ÎOCP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fisa de evaluare din data 12.06.2019 si Nota de constatare din data 12.06.20199 s

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
nemgrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20. Î0.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 496087,496088, 496089, 496090,496091,496092,496094, 496095
- Raportul de specialitate nr. 717345/19.11.2019 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 Slănic, 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

BC
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Calea Dud eşti nr, 19t, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

njLM n
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 Slanic, Nr. 6

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 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 SLANIC, Nr. 6, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea cfădirii/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 SLANIC, Nr. 6, 
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. 
717566/19.11.2019 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.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 Smârdan, nr. 37

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/s, ^  i
- Referatul de aprobare nr. ../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 
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. 495956, 495957, 495958, 495959, 495960, 495961, 495962, 495963, 
495964, 495965, 495966, 495967, 495968, 495969, 495970;

- Raportul de specialitate nr. 717326/19.11.2019 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;

- 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 HCLS 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economi co-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 SMÂRDAN, Nr. 37, 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 dc 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 Ia art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

CC



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I3 C A B I N E T  P R I M A R

TELEFON {004 021} 318 03 23 ■ 28 FAX {004 021) 3)8 03 04 E-MAIL cabinelprimar®primarie3.r0
C a le a  D ud eţtl nr. 19 1, Sector 3, 0 310 8 4, 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 Smirdan, Nr. 37

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 SMIRDAN, Nr. 37, 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 
suntîndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada SMIRDAN, Nr. 
37, 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. 
717547/19.11.2019 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 Ia adresa Strada Smârdan, Nr. 39

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: .  n . .
- Referatul de aprobare nr. ^ ;.i.!Ş*ft?C P/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 neîngrij it/neîngrij ite 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. 495971, 495972;
- Raportul de specialitate nr. 717327/19.11.2019 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;



A
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 Smârdan, Nr. 39, 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



SECTORULUI 4 k
B U C U  R E Ş T I ^ J

P R I M Ă R I A
CA B IN ET PRIMAR

TELEFON  {004 021} 31S 03 23 ■ 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL c2binMprl1nar@1primarie3.ro
C a le a  D ud eţti nr. 19 1, Sector 3, 03108 4, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 2 0 0 %  a impozituiui pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Smirdan, Nr. 39

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 SMIRDAN, Nr. 39, 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 200% pentru clădirea situată la adresa Strada SMIRDAN, Nr. 
39, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
re med ie re/repa raţi i.

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. 
717548/19.11.2019 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. Văputeţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:c2binMprl1nar@1primarie3.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 Stan Judeţul, 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019* * "

Având în vedere: 0 .0 / 0 $
- Referatul de aprobare nr.Xe./.^.&i^:F/2i.l 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fisa de evaluare din data 22.04.2019 si Nota de constatare din data 22.04.20191 5

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. 420469»
- Raportul de specialitate nr. 717283/19.11.2019 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 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:

A rt. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Stan Judeţul, nr. 8, 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 

MARIUS MIHĂITĂ
7
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

„ „  1

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 Stan Judeţul, nr. 8

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 STAN JUDEŢUL, 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 ia 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 STAN 
JUDEŢUL, nr. 8, 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. 
717504/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

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. 1

http://www.primane3.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 Teodorescu Dem Gheorghe, nr. 20B

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 h l  z n / j
- Referatul de aprobare nr. d .h ă .fi'.i.l......../CP/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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420304, 420305, 420306, 420307, 420309, 420310, 420311, 420312, 
420313, 420314, 420315,420316,420317,420318, 420319,420320;

- Raportul de specialitate nr. 717261/19.11.2019 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 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. (I) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Teodorescu Dem Gheorghe, nr. 20B, 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 ari I şi va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

DF
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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 Teodorescu Dem
Gheorghe, nr. 20B

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
ConsiiiuE 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 TEODORESCU DEM GHEORGHE, nr. 
20B, 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 Moţa 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 200% pentru 
clădirea situată la adresa Strada TEODORESCU DEM GHEORGHE, nr. 20B, 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. 
717482/19.11.2019 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. 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.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru

clădirea situată Ia adresa Strada Teodorescu Bem Gheorghe, nr. 22

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: 0 .6 i >->//
- Referatul de aprobare nr. ..... /CP/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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420321, 420322, 420323
- Raportul de specialitate nr. 717262/19.11.2019 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) l it  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 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada TEODORESCU DEM GHEORGHE, nr. 22, 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

CC
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Teodorescu Dem
Gheorghe, nr. 22

SECTOR 3

Nr,

CABINET PRIMAR

□ata,

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 TEODORESCU DEM GHEORGHE, nr. 
22, 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 anui 2020, a impozitului pe clădire cu 500% pentru 
clădirea situată la adresa Strada TEODORESCU DEM GHEORGHE, nr. 22, 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. 
717483/19.11.2019 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, prinlr-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 Teodorescu Dem Gheorghe, 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

9 > ?

Având în vedere: rl b l / r) JA
- Referatul de aprobare 1.2019 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/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 si nr. 
2035/26.04.2018:

- Somaţiile nr. 420324, 420325
- Raportul de specialitate nr. 717263/19.11.2019 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 Teodorescu Dem Gheorghe, 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 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

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 Teodorescu Dem
Gheorghe, 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 Ea 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada TEODORESCU DEM GHEORGHE, 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 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 TEODORESCU DEM GHEORGHE, 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. 
717484/19.11.2019 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.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 Ia adresa Strada Teodorescu Dem Gheorghe, nr. 46B

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 0
- Referatul de aprobare nr.77„.(.^r.T£P/^1.11.2019 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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 420326;
- Raportul de specialitate nr. 717264/19.11.2019 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) îit. 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 Teodorescu Dem Gheorghe, nr. 46B, 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



PRIMĂRIA
SECTORULUI <

bucureştî^ J
C A B IN ET  PRIM AR

www.primarie3.r0 '
TELEFON {004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprim2rie3.ro

C a le a  D ud eţti nr. 19 1, Sector 3 ,0 3 10 8 4 , Bucureşti
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CABINET PRIMAR
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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 ia adresa Strada Teodorescu Dem
Gheorghe, nr. 46B

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 TEODORESCU DEM GHEORGHE, nr. 
46B, 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 18.03.2019 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 TEODORESCU DEM GHEORGHE, nr. 46B, 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. 
717485/19.11.2019 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
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:cabinetprimar@lprim2rie3.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 Speranţia D. Theodor, 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: » k i \ /
- Referatul de aprobare n r . ..arfe.//.'» .fr?..../CP/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 cîădirii/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. 420389, 420390;
- Raportul de specialitate nr. 717274/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019a Direcţiei Generale Impozite şi T axe 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 ia 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) 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 200% a impozitului pentru clădirea situată ia adresa 
Strada Speranţia D. Theodor, 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
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 Sperantia
D.Theodor, nr. 71

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 SPERANTIA D.THEODOR, nr. 71, 
Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădiriî/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 200% pentru 
clădirea situată la adresa Strada SPERANTIA D.THEODOR, 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 
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. 
717495/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

J i J i I & k

Nr.

Data.
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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 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Speranţia D.Theodor, nr. 111

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. ST.^.l.A.x.i...... /CP/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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 420392
- Raportul de specialitate nr. 717275/19.11.2019 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 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 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:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada SPERANŢIA D.THEODOR, nr. 111, 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 Ia art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
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SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

Nr.

Data
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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 Sperantia
D.Theodor, nr. 111

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 SPERANTIA D.THEODOR, nr. 111, 
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 200% pentru 
clădirea situată la adresa Strada SPERANTIA D.THEODOR, nr. 111, 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. 
717496/19.11.2019 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 justifica!. 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 Tonitza Nicolae Pictor, nr. 11

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 m /T /:.! . 1.11,2U 19 al Primarului Sectorului 3;
- Fisa de evaluare din data 20.05.2019 si Nota de constatare din data 20.05.20197 3

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. 495915, 495916, 495917, 495918, 495919, 495920, 495921, 495922, 
495923, 495924, 495926, 495927, 495928, 495929, 495930, 495931, 495932, 
495933,495934,495935, 495936,495937,495938,495939, 495940,495941, 495942

- Raportul de specialitate nr. 717321/19.11.2019 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 Tonitza Nicolae Pictor, nr. 11, 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 Tonitza Nicolae Pictor, Nr. 11

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 TONITZA NICOLAE PICTOR, Nr. 11, Comisia 
de control pentru identificarea şi evaluarea dădirii/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 ia adresa Strada TONITZA NICOLAE PICTOR, Nr. 11, 
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. 
717542/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

21. ii. 2-013
Nr.

Data...

www.primarie3.ro

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 Traian, nr. 39

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

admin istraţiei 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: /v k . , i
- Referatul de aprobare nr.tT.f A . i3 ^ tP /2 1 .1 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 

18.02.2019întocmite 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. 350639, 350640, 350641, 350642, 350643, 350644, 350645, 
350646,350647;

- Raportul de specialitate nr. 717159/19.11.2019 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 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 Traian, nr. 39, 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.

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
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CABIN ET PRIMAR
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 10096 a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian, nr. 39

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 Traian, nr. 39, 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 Traian, nr. 39, 
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. 
717380/19.11.2019 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.primariej.ro
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Traian, nr. 40

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 2S.11.2019

Având în vedere: * n . ^ m
- Referatul de aprobare nr. .rr.4.}..^.rfs$......../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. 350648;
- Raportul de specialitate nr. 717160/19.11.2019 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 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 400% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Traian, 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 faxe 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
». ï è i d b

Data

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian, 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 la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Traian, 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 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 400% pentru clădirea situată ia adresa Strada Traian, nr. 40, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
re m ed ie re/repa raţi i.

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. 
717381/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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@lprimarie3.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 Traian, nr. 45

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: / )[)!* b*__
- Referatul de aprobare m /t.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 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. 350649, 350650,350651, 350652,350653, 350654, 350655, 350656
- Raportul de specialitate nr. 717161/19.11.2019 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 Traian, nr. 45, 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 200% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian, nr. 45

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 Traian, nr. 45, 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 la adresa Strada Traian, nr. 45, 
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. 
717382/19.11.2019 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 Furopene 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 Sector3.

http://www.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 Traian, nr. 58

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. 7 /.S .: .l^? l0 2 !2 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. 350706, 350707, 350708, 350709, 350710, 350711
* Raportul de specialitate nr. 717172/19.11.2019 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 Traian, nr. 58, 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



PRIMÄRIA^J
SECTORULUI <

B U C U R E Ş T I ^ J

C A B IN E T  PRIM AR

TELEFON {004 021} 318 03 23 - 28 FAX (OO4 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@1primirie3.ro
Calea Dudeţti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureţti
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CABINET PRIMAR
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Nr,

Data.

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian, nr. 58

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 Traian, nr. 58, 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 la adresa Strada Traian, nr. 58, 
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. 
717393/19.11.2019 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.

mailto:cabinetprimar@1primirie3.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 Traian, 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: a n . •
- Referatul de aprobare nr. . .T.r.. JJJ.jc?...... /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;

- Somaţiile nr. 350703, 350704, 350705;
- Raportul de specialitate nr. 717171/19.11.2019 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 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 Traian, nr. 75, 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 1a 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 Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF



C A B IN ET  PRIMAR
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

TELEFO N  (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar3iprimarie3.ro
Calea Dudeşti nr. 19t, Sector 3, 031084. Bucureşti

SECTOR 3
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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 Traian, 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 la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren ia adresa Strada Traian, 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 Traian, 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. 
717392/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

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 Traian, nr. 81

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 28.11.20193 3 y

Având în vedere: ^ ̂  f£~-
- Referatul de aprobare n r . ' Z . r . 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 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350696, 350697, 350698,350700, 350701, 350702
- Raportul de specialitate nr. 717170/19.11.2019 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;

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:

A rt 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Traian, 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 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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a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian, nr. 81

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 Traian, nr. 81, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădlril/terenulul neîngrljit/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 Traian, nr. 81, 
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. 
717391/19.11.2019 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.prim2rie3.ro
mailto:cabinetprimar@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 Traian, nr. 85

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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a  \  i i t l )
- Referatul de aprobare nr. Z~.?.'.?.fTT7CP/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 
nemgrijit/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. 350685, 350686, 350687, 350688, 350689, 350690, 350693, 350694, 
350695;

- Raportul de specialitate nr. 717169/19.11.2019 al Direcţiei Generale impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

- Adresa nr. 7203 i 5/21.11.2019 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 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 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 Traian, nr. 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 ia 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
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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 Traian, nr. 85

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 Strada Traian, nr. 85, 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 la adresa Strada Traian, nr. 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. 
717390/19.11.2019 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. 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.

http://www.primarie3.r0
mailto:c2binetpnmaf@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 Traian, nr. 110

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

9 * *

Având în vedere; . , *
- Referatul de aprobare nr. Z i!1J.rr:$C 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 si nr. 
2035/26.04.2018;

* Somaţiile nr. 350681, 350682, 350683, 350684
- Raportul de specialitate nr. 717168/19.11.2019 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 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 Traian, nr. 110, 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 200% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian, nr. 110

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 Traian, nr. 110, Comisia de controf 
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 la adresa Strada Traian, nr. 
110, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţîi.

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. 
717389/19 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


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 Traian, nr. 122

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. TZlr. t  . .£x7VCP/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. 350679, 350680;
- Raportul de specialitate nr. 717167/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

Tn 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 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:

A rt 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Traian, nr. 122, 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 r t  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 Strada Traian, nr. 122

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 Traian, nr. 122, 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 ia adresa Strada Traian, nr. 
122, 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 
mat fi aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717388/19.11.2019 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 Traian, nr. 128

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 1 u d o
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. ..T.fr.!.l.bf.Sf........ /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 dc 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. 350675, 350676, 350677, 350678;
- Raportul de specialitate nr. 717166/19.11.2019 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 aîin.(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:j

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Traian, nr. 128, 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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
2 $ U P O

Z K I l I p ^

Nr,

Data

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian, nr. 128

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 Traian, nr. 128, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituita 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 ca 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anui 2020, 
a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Traian, nr. 
128, 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. 
717387 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

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20Î6/679 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.primarle3.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 Traian Popovici (Unităţii), nr. 79 - 91

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 .'T.v././*>?>^/CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 24.04.2019 şi Nota de constatare din data 24.04.2019 

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 şi nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420466, 420467, 420468;
- Raportul de specialitate nr. 717282/19.11.2019 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 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;
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 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Traian Popovici (Unităţii), nr. 7 9 - 9 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

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 Traian Popovici
(UNITATII), nr. 79 - 91

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 !a adresa Strada TRAIAN POPOVICI (UNITATII), nr. 79 
- 91, 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 TRAIAN POPOVICI (UNITATII), nr. 79 - 91, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţli.

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. 
717503/19.11.2019 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.primariej.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Traian Popovici (Unitatii), nr. 122

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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a  k / h ̂
- Referatul de aprobare nr. ¿ .4 .i. 1 . 1.11.2019 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. 420465
- Raportul de specialitate nr. 717281/19.11.2019 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 nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;



HOTĂRĂŞTE:

A r t  1. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Traian Popovici (Unitatii), nr. 122, 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

BC
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian Popovici
(UNITATII), nr. 122

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 TRAIAN POPOVICI (UNITATII), nr. 122, 
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 300% pentru 
clădirea situată la adresa Strada TRAIAN POPOVICI (UNITATII), nr. 122, 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 aplicata.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717502/19.11.2019 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

mailto:c2binctprimar@primaric3.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 Traian Popovici (Unităţii), nr. 124

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: r\ f\ , y n /
- Referatul de aprobare nr. „ X r . / . / i r i ? . ...../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/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 420463, 420464
- Raportul de specialitate nr. 717280/19.11.2019 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 şt 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:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Traian Popovici (Unităţii), nr. 124, 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
3 proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Traian Popovici
(UNITATII), nr. 124

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 imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada TRAIAN POPOVICI (UNITATII), nr. 124, 
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 TRAIAN POPOVICI (UNITATII), nr. 124, 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. 
717501/19.11.2019 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 îndqşlinirii atribuţiilor legale. Datele pot ii 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.r0
mailto:cabinetprimar@lprimarie3.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 Trifoi, nr. 21

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 k  ^  j
- Referatul de aprobare nr. TL&r/Ly. rr.l.JCVH 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. 409572,409573;
- Raportul de specialitate nr. 717241/19.11.2019 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 pină 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 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 TRIFOI, Nr. 21, 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 1a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT

CC



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

C A B IN E T  PRIMAR

www.primarie3.ro
TELEFON (004 021) 318 03 23 -  28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Cablnetprimar1g1prim2rie3.ro

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
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 Trifoi, Nr. 21

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 TRIFOI, Nr. 21, 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 TRIFOI, Nr. 21, 
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. 
717462/19.11.2019 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 I egal justificat. Vă puteţi exercita drepluril e prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.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 Lucaciu Vasile Preot, nr. 7

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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a /\ * *
- Referatul de aprobare n r.Ţ ^ .'.^ .? $ g P /2 1.11.2019 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 si 
nr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 379631, 379632, 379633
- Raportul de specialitate nr. 717199/19.11.2019 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:

A rt. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, nr. 7, 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

BC
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Calea Dud eşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
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 Lucaciu Vasiie Preot,
Nr. 7

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 LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 7, 
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 200% pentru 
clădirea situată ia adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 7, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remedîere/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. 
717420/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Loca! al Sectorului 3.

în 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 la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot, Nr. 13

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\ t) h n
Referatul de aprobare nr. 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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 379612, 379613, 379614, 379615, 379616, 379617, 379618, 379619, 
379620, 379621, 379622, 379623, 379624;

- Raportul de specialitate nr. 717196/19.11.2019 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 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 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:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, Nr. 13, 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 îa 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

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Nr l i l i l í .......

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 Lucaclu Vasile Preot,
Nr. 13

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 !a adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 13, 
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 Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 13, 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. 
717417/19.11.2019 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 terti 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@jprimarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

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

clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot, nr. 15

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: N »s 4 /
- Referatul de aprobare nr. ..’Ttr.i.^.l.^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/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. 379625, 379626, 379627, 379628;
- Raportul de specialitate nr. 717197/19.11.2019 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 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.



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:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, 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 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.

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 a r t ! şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF
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Calea Dud eşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3 “ —

CABINET PRIMAR
Nr.

Data......hÚL t?/̂  I

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 Lucaciu Vasile Preot,
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.

Tn urma deplasării pe teren la adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 15, 
Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea cladîrii/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, constituita 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 ia adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, 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 
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. 
717418/19.11.2019 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 personaje 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 datata 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 Lucaciu Vasile Preot, nr. 17-19

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 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. 379629, 379630
Raportul de specialitate nr. 717198/19.11.2019 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. X. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, nr. 17-19, 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.

5

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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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 Strada Lucaciu Vasile Preot,
Nr. 17-19

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 LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 17-19, 
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 LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 17-19, 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. 
717419/19.11.2019 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. Văputeţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:cabinetpfimar@prrmarie3.ro


PROTECT

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

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

clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot, Nr. 21

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. /  .$..vn072 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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 379681, 379682, 379683, 379684;
Raportul de specialitate nr. 717209/19.11.2019 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 Lucaciu Vasile Preot, Nr. 21, 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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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
w.....2 Z i ¿ ‘? J -

Data ă i ,  ■ 'Z O t

R EFERA T DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot,
Nr. 21

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. 21, 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 LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 21, 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. 
717430/19.11.2019 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. 1

http://www.primarie3.ro
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

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

clădirea situată la adresa Strada Lucaciu Vasile Preot, 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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: S lh  &
- Referatul de aprobare nr. ...?7^.i..4:!?.frr7..../CP/2i.l 1.2019 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. 379674, 379675, 379676, 379677, 379678, 379679, 379680;
Raportul de specialitate nr. 717208/19.11.2019 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 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 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:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Lucaciu Vasile Preot, 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 Ia art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
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Calea Dudeţti nr. 191, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
NNi......... ....................

û / .  n -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 Lucaciu Vasile Preot,
Nr. 31

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Locai 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. 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 LUCACIU VASILE PREOT, 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. 
717429/19.11.2019 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.primaric3.r0
mailto:cabinttprimar@primari53.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. 52

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 nvfî.fff?..4fdC?/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. 379706,379707,379708,379709,379710, 379711, 379712
- Raportul de specialitate nr. 717214/19.11.2019 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-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. 52, 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

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 ia adresa Strada Lucaciu Vasile Preot,
Nr. 52

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 Ia 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. 52, 
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 şî 
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 LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 52, 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. 
717435/19.11.2019 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 lega! justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:cabinetprimaf@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 Lucaciu Vasile Preot, nr. 71

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: *5 *5 J L  h /
- Referatul de aprobare nr..7l.~.L \2..„gr?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. 379715, 379716, 379720;
- Raportul de specialitate nr. 717215/19.11.2019 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:
- Ari. 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:s

Art. X. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada LUCACIU VASILE PREOT, 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,
SECRETARĂ EA /RAL  

M A R IU S/M ffijT Ă
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Calea Dudeşti nr. 191. Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Mr

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 Lucaciu Vasile Preot,
Nr. 71

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. 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 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 LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 71, fiind întocmite şi 
transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţîi.

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. 
717436/19.11.2019 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 unorterti 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


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 Vasile Preot, Nr. 73

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: f \h  t /  i  /
- Referatul de aprobare ru .X < r.'X ;^C P /2 L l 1.2019 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. 379694, 379695, 379696, 379697, 379698, 379699, 379703, 
379704, 379705;

- Raportul de specialitate nr. 717213/19.11.2019 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 Lucaciu Vasile Preot, Nr. 73, 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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Calea Dudeţti nr. 191, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
....  t e t â lk

Data,, . />  - '2c? f t

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 Lucaciu Vasile Preot,
Nr. 73

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. 73, 
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 Sa adresa Strada LUCACIU VASILE PREOT, Nr. 73, 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. 
717434/19.11.2019 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 putefi 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 Lucaciu Vasile Preot, nr. 78

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 şedinţa ordinară, azi 28.11.2019j s "

Având în vedere: ^   ̂ a
- Referatul de aprobare nr.^.~ £^ .~7C 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 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 350571
- Raportul de specialitate nr. 717145/19.11.2019 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. 78, 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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SECTOR 3

CABINET PRIMAR
N

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 Lucaciu Vasile Preot,
nr. 78

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. 78, 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 Lucaciu Vasile 
Preot, nr. 78, 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. 
717366/19.11.2019 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. Văputeţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

mailto:cabinetprim2r@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 Verdeţei, 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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a  k
- 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 clădi rii/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. 409605;
- Raportul de specialitate nr. 717247/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019a Direcţiei Generale Impozite şi T axe 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 1a 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;

- F1CLS3 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 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Verdeţei, 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 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 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.
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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 100% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Verdetei, 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 VERDETEI, 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 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 Strada VERDETEI, 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. 
717468/19.11.2019 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 iegaic. 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 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru

clădirea situată la adresa Strada Verdeţei, 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 2S.11.2019

Având în vedere:
- 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. 409607,409608,409609, 409610,409611;
- Raportul de specialitate nr. 717248/19.11.2019 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:s

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Verdeţei, 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 îa 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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SECTOR 3

CABINET PRIMAR
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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 Strada Verdetei, Nr. 10

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 VERDETEI, 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 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 VERDETEI, 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. 
717469/19.11.2019 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 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



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 Voinicului, 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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 1.11.2019 ai 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/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. 409612, 409613
- Raportul de specialitate nr. 717249/19.11.2019 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 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;



A
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:

A r t  1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada VOINICULUI, 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 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.
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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 Voinicului, 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 ia adresa Strada VOINICULUI, 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 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 VOINICULUI, 
Nr. 16, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/re pa 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. 
717470/19.11.2019 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 drepturi! e prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primariej.ro
mailto:E-MAILcabinetprimar@primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Vulturilor, nr. 47

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: » ^ . j
- Referatul de aprobare nr. T7.r:.! . P/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. 420393,420394
- Raportul de specialitate nr. 717276/19.11.2019 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 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Vulturilor, nr. 47, 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 300% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată Ea adresa Strada Vulturilor, nr. 47

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 VULTURILOR, nr. 47, 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 300% pentru clădirea situată la adresa Strada VULTURILOR, 
nr. 47, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc masuri 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. 
717497/19.11.2019 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. Datele pot fi dezvăluite unor terii 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:cabinelprimar@prima1ie3.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 Vulturilor, nr. 48

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. /.¿.I. 1.11.2019 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 şinr. 2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420395, 420396, 420397, 420398, 420399, 420400, 420401, 
420402, 420403, 420404, 420405, 420406, 420407,420408,420409, 420410;

- Raportul de specialitate nr. 717277/19.11.2019 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 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 şi terenuri neîngrijite 
modificată prin ILC.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 Vulturilor, nr. 48, 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 Strada Vulturilor, nr. 48

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 VULTURILOR, nr. 48, 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 la adresa Strada VULTURILOR, 
nr. 48, 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. 
717498/19.11.2019 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 lega! 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.primarte3.r0
mailto:cabinetprim2r@prim2ric3.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 Vulturilor, nr. 51

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: / ,t\ N
- Referatul de aprobare nr. ~ C . „ . L ., 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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420411, 420413, 420414, 420415, 420416, 420417, 420418, 420419, 
420420, 420421, 420422, 420423, 420424, 420425, 420426, 420427, 420428, 
420430, 420431, 420432, 420433, 420435, 420438, 420439,420440;

- Raportul de specialitate nr. 717278/19.11.2019 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 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 a ri 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 Vulturilor, nr. 51, 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 Strada Vulturilor, nr. 51

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local a! 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 Vulturilor, nr. 51, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificata 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 18.03.2019 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 Vulturilor, nr. 51, 
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. 
717499/19.11.2019 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 în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarieJ.fO
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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 Vulturilor, nr. 53

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  

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

Având în vedere: r\r>n V
- Referatul de aprobare nv.^5.:.lrc/?i<ZL>/2 1.11.2019 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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420441, 420442, 420443, 420444
- Raportul de specialitate nr. 717279/19.11.2019 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 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:

A rt. 1. (1) Se aproba majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Vulturilor, nr. 53, 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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Data.

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anui 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Vulturilor nr. 53

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliu! Loca! 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 imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada VULTURILOR, nr. 53, 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 200% pentru clădirea situată la adresa Strada VULTURILOR, 
nr. 53, 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. 
717500/19.11.2019 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 atribuirilor 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.

mailto:cabinetprim2r@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 Vulturilor, 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: k
- Referatul de aprobare nr. ' t . r . 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. 409614,409615,409616
Raportul de specialitate nr. 717250/19.11.2019 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 Vulturilor, 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 ia 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 VULTURILOR, Nr. 61

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiiiul 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 VULTURILOR, 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 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 VULTURILOR, 
Nr. 61, 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. 
717471/19.11.2019 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 dc Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 ui
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, prinţr-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 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020

pentru clădirea situată la adresa Strada Vulturilor, Nr. 80

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: h î
- Referatul de aprobare nr. X..lrlT?./hJ>IC^I21.11.2019 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. 409617, 409618, 409619;
Raportul de specialitate nr. 717251/19.11.2019 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 economic o-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:*
A rt. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 

adresa Strada Vulturilor, Nr. 80, 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
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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 Vulturilor, Nr. 80

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliui 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 VULTURILOR, Nr. 80, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea cfădîrii/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 VULTURILOR, 
Nr. 80, 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. 
717472/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul

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
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.r0
mailto:cabinetprimar@primaric3.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 Vulturilor, nr. 82

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
~ Referatul de aprobare nr.T . r . 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;

- Somaţia nr. 409620
- Raportul de specialitate nr. 717252/19.11.2019 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:
9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Vulturilor, nr. 82, 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 r t  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

BC
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Calea Dudeţti 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 Vulturilor, Nr. 82

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 VULTURILOR, Nr. 82, 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 VULTURILOR, 
Nr. 82, 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. 
717473/19.11.2019 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 în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, prinlr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. I

http://www.primarte3.ro
mailto:eabinetprimjr@1primine3.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 Vulturilor, nr. 83

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiuiui 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: /W y A i)  D
- Referatul de aprobare nr. /!/./.l^ .yfrrr:......./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. 409621, 409622, 409624, 409623;
- Raportul de specialitate nr. 717253/19.11.2019 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 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 îa adresa 
Strada Vulturilor, 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 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 laxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut Ia art 1 şi va duce Ia 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 VULTURILOR, Nr. 83

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 VULTURILOR, Nr. 83, 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 VULTURILOR, 
Nr. 83, 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. 
717474/19.11.2019 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 puteri exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. I

http://www.primariej.ro

