
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

terenul situat Ia adresa Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 36.

Consiliul Local ai 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: ^  $ * ,
- Referatul de aprobare nr.GSţ/.„.rJ../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 08.04.2019 şi Nota de constatare din data 08.04.2019 

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;

- Somaţia nr. 409567;
- Raportul de specialitate nr. 717239/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019a 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.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze econom ico-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 terenul situat la adresa
Bulevardul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 36, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 .

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

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

SECTO R  3

CABIN ET PRIMAR
Nr .

UJL &<?/$Data,

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu 

anul 2020 pentru terenul situat la adresa Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 36.

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% şl a criteriilor de încadrare a imobilelor în 
clădiri şi terenuri neîngrijite.

In urma deplasării pe teren Ia adresa Bulevardul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 36, Comisia de 
de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 08.04.2019 şi Fişa de evaluare din 08.04.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite 
condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe teren 
cu 300% pentru terenul situat la adresa Bulevardul 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 36, 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. 
717239/19.11.2019 a! 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
mailto:cabinetprim3r@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

terenul situat la adresa Strada Băbeni, nr. 19

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:
- Referatul de aprobare nr. 7.ff:i.XTh?.../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 22.04.2019 şi Nota de constatare din data 22.04.2019 

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

- Somaţiile nr. 420460, 420461,420462;
- Raportul de specialitate nr. 717299/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 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.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa 
Strada BABENI, nr. 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 terenului, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor Ia 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

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

AVIZAT

CC



SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

PRI  M Ă R I A
C A B IN ET  PRIM AR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpfimaf@primarie3.ro
Calea Oudeştr nr. rgi ,  Sector 3, 031084, Bucureşti

S EC T O R  3

CABIN ET PRIMAR

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

începând cu anul 2020 pentru terenul situat la adresa adresa Strada Băbeni, nr. 19

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Loca! 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 str. Strada BABENI, nr. 19, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia 
nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 4/22/2019 şi Fişa de evaluare din 4/22/2019 şi a concluzionat făptui că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe teren cu 300% pentru terenul situat la adresa str. Strada BABENI, nr. 
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. 
717299/19.11.2019 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 simt 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.

mailto:cabinetpfimaf@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

terenul situat la adresa Strada Bărăţiei, Nr. 47-49

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 

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

Având în vedere: H. ) l f  2Jo
~ Referatul de aprobare nr. .„„.„./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
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;

- Somaţia nr. 495974*
- Raportul de specialitate nr. 717347/19.11.2019 ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 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 cetăţeneşti;
- 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 terenul situat la adresa 
Strada Bărăţiei, Nr. 47-49, 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 terenului, 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



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

CA B IN ET PRIMAR

TELEFON (004021) 318 03 23 -2® FAX (004021) 31S03 04E-MAILcabinetpfimar@primarie3.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3,031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2020 pentru terenul situat la adresa adresa Strada Bărăţiei, Nr. 47-49

S ECTO R  3

CABIN ET PRIMAR

Nr.

Data

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificata prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consîiiul 
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 str. Strada Bărăţiei, Nr. 47-49, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şî Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 6/12/2019 şi 
Fişa de evaluare din 6/12/2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anui 2020, a impozitului pe teren cu 300% pentru 
terenul situat la adresa str. Strada BARAŢI El, Nr. 47-49, 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. 
717347/19.11.2019 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:04E-MAILcabinetpfimar@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

pentru terenul situat la adresa Bulevardul Basarabia, nr. 250

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: U 9 'fi
- Referatul de aprobare nr.^7.7~/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/teren u lui 
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. 420450,420541, 420452, 420453, 420454, 420455, 420456, 420457
- Raportul de specialitate nr. 717296/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 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 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:

Art 1. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa 
Bulevardul Basarabia, nr. 250, 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 terenului, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin
somaţie.*

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

MARIUS MIHĂITĂ*

BC



C A B IN ET  PRIM AR
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I
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Calea Dudeşti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTO R 3

a b in e t  PRIMAR

...

lf?7l£/5

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2020 pentru terenul situat la adresa adresa Bulevardul Basarabia, nr. 250

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul 
Loca! 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 str. Bulevardul BASARABIA, nr. 250, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 3/18/2019 şi Fişa de evaluare din 3/18/2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite 
condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe teren 
cu 500% pentru terenul situat la adresa str. Bulevardul BASARABIA, nr. 250, 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. 
717296/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

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


.MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

terenul situat la adresa Strada Branişte Valeriu, nr. 27

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

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

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.T.Â\!7.rf/fJC?!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/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. 420445,420446,420447,420448, 420449.
- Raportul de specialitate nr. 717295/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 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:j

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la 
adresa Strada Branişte Valeriu, nr. 27, 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 terenului, 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



CA B IN ET PRIM AR
PRIMĂRIÂ "»

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I ^ J

www.primafie3.ro
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 02i) 318 03 04 E-MAIL cabinetprim3r@primarie3.ro

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

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

w jr f o
Nr.

Data.....Ss'.

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2020 pentru terenul situat la adresa adresa Strada BRANIŞTE VALERIU, nr. 27.

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 BRANIŞTE VALERIU, nr. 27, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea ciădirii/terenului neîngrijît/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completata 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 teren 
cu 300% pentru terenul situat ia adresa Strada BRANIŞTE VALERIU, nr. 27, 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 ceie prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717295/19.11.2019 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.

http://www.primafie3.ro
mailto:cabinetprim3r@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

terenul situat Ia adresa Calea Călăraşilor, 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. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: -  i . ,
- Referatul de aprobare nr. Xfr. /. .^jfTCP/2 1.11.20î 9 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. 379608, 379609,379610, 379611;
- Raportul de specialitate nr. 717195/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 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:5

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la 
adresa Calea Călăraşilor, 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 terenului, 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



PRIMĂRIA
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B U C U R E Ş T I  M
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTO R  3

CABIN ET PRIMAR

IMPkNr....

Data.,

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu 

anul 2020 pentru terenul situat la adresa Calea Călăraşilor, 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 Calea Călăraşilor, 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 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 teren cu 300% pentru terenul situat la 
adresa Calea Călăraşilor, Nr. 40, 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 ca 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. 
717195/19.11.2019 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 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2020 pentru 

terenul situat la adresa Calea Călăraşilor, Nr. 104

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

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

Având în vedere: A hib  /  1
- Referatul de aprobare nr. 77 ....... /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/terenuluî 
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 379658, 379659;
- Raportul de specialitate nr. 717204/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 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 plivind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:J

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa 
Calea CALARASILOR, Nr. 104, 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 terenului, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

CC



C A B IN ET  PRIM AR
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I
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Calea Dudeţti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR
2 2 /  2 . U  
"1/7/TY&frNr. ..

Data,

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu 

anul 2020 pentru terenul situat la adresa adresa Calea Călăraşilor, nr. 104

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 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 str. Calea Călăraşilor, Nr. 104, 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 teren cu 300% pentru 
terenul situat la adresa str. Calea CALARASILOR, Nr. 104, fiind întocmite şî 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. 
717204/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

PROIECT

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

terenul situat Ia adresa Strada Bolliac Cezar, nr. 34

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

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

Având în vedere: /\ a i /  ̂^
- Referatul de aprobare nr. .7C5rL£.P£f./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, 420458;
- Raportul de specialitate nr. 717297/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 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.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa 
Strada BOLLIAC CEZAR, nr. 34, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al terenului, 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

C C



SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

P R I M Ă R I A3 C A B IN ET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23.28  FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

Nr WtbiD 
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S ECTO R  3

CABIN ET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
3 proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu 

anul 2020 pentru terenul situat la adresa adresa Strada Bolliac Cezar, nr. 34

Prin Hotărârea nr. 39/28,02.2017, modificată prin HCLS 3 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 str. Strada Bolliac Cezar, nr. 34, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 3/18/2019 şi 
Fişa de evaluare din 3/18/2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe teren cu 300% pentru 
terenul situat la adresa str. Strada BOLLIAC CEZAR, nr. 34, 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. 
717297/19.11.2019 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
îndeplinim 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 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2020 pentru 

terenul situat Ia adresa Strada Basarab Matei, 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. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019 

Având în vedere: A fs A !>L
- Referatul de aprobare nr. /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

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

- Somaţiile nr. 365883,365884;
- Raportul de specialitate nr. 717183/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3.
A
In conformitate cu prevederile:

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

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

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

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze 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.



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la 
adresa Strada Basarab Matei, Nr. 21, 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 ai terenului, 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



p sr/ SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

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

REFERAT DE APROBARE

13GC73GCT0R3

CABIN ET PRIMAR
Nr.
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a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, 
începând cu anul 2020 pentru terenul situat la adresa Strada Basarab Matei, 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 BASARAB MATEI, 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 teren cu 500% pentru terenul situat la adresa Strada BASARAB MATEI, 
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. 
717183/19.11.2019 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 Sectomlui 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 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2020 pentru 

terenul situat la adresa Strada Elinescu Niţă, Nr. 44.

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

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

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: //
- Referatul de aprobare nr. Zj4. /. r?:.z/CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 23.07.2019 şi Nota de constatare din data 23.07.2019 

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. 495973;
- Raportul de specialitate nr. 717346/28.11.2018 al Direcţiei Generale Impozite şi 

Taxe Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720318/21.11.2019 a Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3.
A

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

A rt 1. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la 
adresa Strada Elinescu Niţă, Nr. 44, 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 terenului, 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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TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {cx>4 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@1primarie3.ro

Calea Pudegti nr. m i. Sector a, 033084. Bucureşt

SECTO R 3

CABIN ET PRIMAR

„ MMţ.
REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând 
cu anul 2020 pentru terenul situat la adresa adresa Strada Elinescu Nita, Nr. 44

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

în urma deplasării pe teren la adresa str. Strada ELINESCU NITA, Nr. 44, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 7/23/2019 şi Fişa 
de evaluare din 7/23/2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de 
drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe teren cu 300% pentru terenul 
situat la adresa str. Strada ELINESCU NITA, Nr. 44, fiind întocmite şi transmise somaţii prin 
care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

In 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 dc raportul de specialitate nr. 
717346/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele potfi 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 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2020 pentru

terenul situat la adresa Strada Traian, nr. 52

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 2S.11.2019

Având în vedere: ./ 5 /
* Referatul de aprobare nr. ?/r.!./.P.ţr?.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 
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;

- Somaţia nr. 420459;
- Raportul de specialitate nr. 717298/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720319/21.11.2019 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;

- 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 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa 
Strada TRAIAN, 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 terenului, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până Ia data de 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS

CC
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a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, 
începând cu anul 2020 pentru terenul situat la adresa adresa Strada Traian nr. 52

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Loca! 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 str. Strada TRAIAN, nr. 52, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrîjît/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 3/18/2019 şi Fişa de evaluare din 3/18/2019 şi a concluzionat faptul că 
sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, 
a impozitului pe teren cu 500% pentru terenul situat la adresa str. Strada TRAIAN, 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. 
717298/19.11.2019 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 atribuţi ilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificai. Vă puteţi exercita dreptiirile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printro 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 Anton Pann, nr. 2

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

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

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 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. 350500, 350501, 350502, 350503, 350504, 350505, 350506, 350507, 
350508, 350510, 350511, 350512, 350513

- Raportul de specialitate nr. 717128/19.11.2019 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 Anton Pann, nr. 2, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

BC V
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Data,

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Anton Pann, nr. 2

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Anton Pann, nr. 2, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea cladirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.02.2019 şi Fişa de evaiuare 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 Anton Pann, nr. 2, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până fa data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada ca 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. 
717349/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Loca! al Sectorului 3.

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

http://www.primarie3.ro
mailto:E-MAILcabinetpnmar@lprimarie3.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 Anton Pann, nr. 5

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: <3
- Referatul de aprobare nr. L"T.......V.../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 controi 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. 350514, 350515, 350516, 350517, 350518, 350519, 350520;
- Raportul de specialitate nr. 717129/19.11.2019 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;



HOTĂRĂŞTE:

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

A rtl. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Anton Pann, nr. 5, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

CC
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a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Anton Pann, nr. 5

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 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 Anton Pann, nr. 5, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijît/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 Anton Pann, nr. 5, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717350/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Anton Pann, nr. 30

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

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

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ ~ ^
- Referatul de aprobare nr.7.7r.„.?.^L.../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. 350521;
- Raportul de specialitate nr. 717130/19.11.2109 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.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Anton Pann, nr. 30, sector 3, Bucureşti, începând cu data dc 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 M1HĂIŢĂ

CC
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S ECTO R  3

REFERAT DE APROBARE

CABIN ET PRIMAR

g/JL2 ? - o
Nr.......

D ata.r

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Anton Pann, nr. 30

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 Anton Pann, nr. 30, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 Anton Pann, nr. 30, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 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. 
717351/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

mailto:cabinetprimaf@primarie3.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 Anton Pann, nr. 35

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

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

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.T^Z dQ.x.JC?/ 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.350522, 350523, 350524, 350525;
- Raportul de specialitate nr. 717131/19.11.2019 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 Anton Pann, nr. 35, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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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 Anton Pann, nr. 35

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 Anton Pann, nr. 35, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită 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 Anton Pann, nr. 35, 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. 
717352/19.11.2019 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 suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele potfi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Văputeţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, pi intr-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 Anton Pann, nr. 36

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: i9./.&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. io.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 350526, 350527
- Raportul de specialitate nr. 717132/19.11.2019 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 Anton Pann, nr. 36, 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 dc art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

BC



P R I M Ă R I A
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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 Anton Pann, nr. 36

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 Anton Pann, nr. 36, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 Anton Pann, nr. 36, 
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. 
717353/19.11.2019 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

ROI

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 Anton Pann, nr. 44

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: t t f
- Referatul de aprobare nr. .... ./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
ncîngrijit/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. 350528:
- Raportul de specialitate nr. 717133/19.11.2019 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 pc teren cu pînă la 500% pentru clădirile 
şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Anton Pann, nr. 44, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 
MARIUS MIHĂIŢ/

GE
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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 Anton Pann, nr. 44

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Anton Pann, nr. 44, Comisia de 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 Locaie, 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 Anton Pann, nr. 44, fiind întocmite şi transmise somaţii prin 
care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717354/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

mailto:cabinetprirnar@primarre3.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 Anton Pann, nr. 54B

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

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

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. ....... /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 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. 350529, 350530, 350531, 350532, 350533, 350534;
- Raportul de specialitate nr. 717134 al Direcţiei Generale Impozite si 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 cetăţeneşti;
- 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.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Anton Pann, nr. 54B, 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.

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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www.primarie3.r0
TELEFON (004021) 3180323 -28  FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cabtnetprlmar®primjrie3.r0

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

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

N( teŞU L ....

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Anton Pann, nr. 54B

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 Anton Pann, nr. 54B, Comisia de 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 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 Anton Pann, nr. 54B, 
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. 
717355/19.11.2019 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 AVRAM ZENOVIE, nr. 2

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

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

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. g.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;

- Somaţia nr. 420283;
- Raportul de specialitate nr. 717254 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

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

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:s

Art. î. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada AVRAM ZENOVIE, nr. 2, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

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

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
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H1Q0/3Nr.

Data..

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada AVRAM ZENOVIE, nr. 2

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada AVRAM ZENOVIE, nr. 2, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 AVRAM ZENOVIE, nr. 2, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717475/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

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


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

pentru clădirea situată la adresa Strada AVRAM ZENOVIE, 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:
- Referatul de aprobare nr/ „^vJcP /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. 420285, 420286
- Raportul de specialitate nr. 717255/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

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

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

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

AVIZAT
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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 Avram Zenovie, nr. 3

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada AVRAM ZENOVIE, nr. 3, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 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 AVRAM ZENOVIE, 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. 
717476/19.11.2019 a! 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, prmtr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Avram Zenovie, nr. 8

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

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

Având în vedere: ^
- Referatul de aprobare nr. IÂ Q 3 3 .1.... ./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. 420287,420288, 420289;
- Raportul de specialitate nr. 717256/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:9

A rt.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada AVRAM ZENOVIE, 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.

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



CA B IN ET PRIMAR
PRIMĂRIA^I

SECTORULUI <
B U C U R E Ş T I ^ J

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 Avram Zenovie, 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 AVRAM ZENOVIE, nr. 8, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuluî neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 18.03.2019 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 AVRAM ZENOVIE, 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. 
717477/19.11.2019 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 Seciorului 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 AVRAM ZENOVIE, nr. 17

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: Hon  Cus i .
- Referatul de aprobare nr. /!....rr...r^}.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/nemgrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 420290, 420291
- Raportul de specialitate nr. 717257/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 a D irecţiei 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 dc 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 AVRAM ZENOVIE, nr. 17, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

CA B IN ET PRIM AR

www.primar1e3.ro
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 31S 03 04 E-MAIL Cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudeştr nr. 191, Sector3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

S E C T O R  3

CABIN ET PRIMAR

"Ii.h
Nr.

Data,

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

In urma deplasării pe teren la adresa Strada AVRAM ZENOVIE, nr. 17, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 AVRAM ZENOVIE, 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. 
717478/19.11.2019 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 ţi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primar1e3.ro
mailto:Cabinetprimar@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 Băcani, Nr. 4

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

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

7 7 r

Având în vedere:
- Referatul de aprobare n r^ /.^ /C P /2 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
* Fişa de evaluare din data 27.05.2019 şi Nota de constatare din data 27.05.2019 

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;

- Somaţia nr. 474809
- Raportul de specialitate nr. 717315/19.11.2019 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 300% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Băcani, Nr. 4, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

MARIUS MIHĂITĂ>

BC



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U  R E Ş T I

CA B IN ET PRIMAR

TELEFON (004021) 318 03 ÎŞ  - 28 FAX (004 021) 318 OJ04E-MAILeabioetpritnarlgiprimarie3.ro
Calea Ducejti nr. 191, Sector 3,031084., Bucureşti

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 Băcani, Nr. 4

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Băcani, Nr. 4, Comisia de de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădîrii/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 27.05.2019 şi 
Fişa de evaluare din 27.05.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 300% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Băcani, Nr. 4, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717536/19.11.2019 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
? 1 / Z L 2Nr.

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

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 BAIA DE FIER, Nr. 3

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

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

Având în vedere: . . . .
- Referatul de aprobare nr. . 1 ./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

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

- Somaţiile NR. 495975, 495976, 495977, 495978, 495979
- Raportul de specialitate nr. 717328/19.11.2019 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 BAIA DE FIER, Nr. 3, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

A rt 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în tennenul 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

GE



P R  I M Ă R I A

SECTORULUI <
B U C U R E Ş T I ^ J

C A B IN ET  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 BAIA DE FIER, Nr. 3

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada BAIA DE FIER, Nr. 3, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02,2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită 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 BAIA DE FIER, 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. 
717549/19.11.2019 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, prmtr-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 BAIA DE FIER, Nr. 6

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

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

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

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

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

- Somaţiile nr.495980, 495981, 495982, 495983, 495984, 495985, 495986, 
495987,495988, 495989;

* Raportul de specialitate nr. 717329/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale Sector 3;

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

A

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada BAIA DE FIER, 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.

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 MIHĂI^Ă

GE



P R I M Ă R I A

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

S ECTO R  3

CABIN ET PRIMAR

& ţ i& -
U J . L M nData,

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 BAIA DE FIER, Nr. 6

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul 
Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru 
clădirife 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 BAiA DE FIER, Nr. 6, Comisia de de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită ia nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 BAIA DE FIER, Nr. 6, fiind întocmite şi transmise somaţii prin 
care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717550/19,11.2019 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.

http://www.primarie3.ro
mailto:cabineipfimar@prirtMrie3.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 Baia de Fier, nr. $

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. L„.:.x.L2./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

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

* Somaţiile nr. 495990, 495991, 495992, 495993, 495994, 495995, 495996, 495997, 
495998, 495999, 496000;

- Raportul de specialitate nr. 717330/19.11.2019 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.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată Ia adresa 
Strada BAIA DE FIER, 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.

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 

MAR1US MIHĂIŢĂ

CC



P R I M Ă R I A
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Cafea Dudeşti nr. 191. Sector 3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

S ECTO R  3

CABIN ET PRIMAR

Nr,

Da'

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 
2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Baia de Fier, 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 (a adresa Strada BAIA DE FIER, Nr. 8, Comisia de de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită 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 ciădirea situată la adresa Strada BAIA DE FIER, 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. 
717551/19.11.2019 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.pr1marie3.ro
mailto:cab1netpnmar@primarie3.ro


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

pentru clădirea situată la adresa Strada PROF- DANIEL BARCIANU, 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. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^  ~
- Referatul de aprobare nr. IZ...Zd.... JCP/2G19 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 
ciădirii/tercnului 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.409492, 409493,409494, 409495
* Raportul de specialitate nr. 717218/19.11.2019 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;

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada PROF. DANIEL BARCIANU, 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.

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

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

REFERAT DE APROBARE

S EC T O R  3fsEC

CABIN ET PRIMAR
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Nr.

Data

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada PROF. DANIEL BARCIANU, 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 Ia adresa Strada PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 10, Comisia 
de de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 PROF. DANIEL BARCIANU, 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. 
717439/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şîTaxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

http://WWW.primarie3.r0
mailto:csbinetprim3r@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 PROF. Daniel Bărcianu, Nr. 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. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: u  l /
- Referatul de aprobare nr.Lt?:/.7.L.7.../CP/21.1 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/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. 409496, 409497, 409498, 409499;
- Raportul de specialitate nr. 717219/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

Locale Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019a 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 PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 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.

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

SECTO R  3

CABIN ET PRIMAR

J j]t.j0 /? S
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 PROF. DANfEL BARCIANU, Nr. 19

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 PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 19, Comisia 
de de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 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. 
717440/19.11.2019al 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

http://www.prifnarlej.ro
mailto:c4birtetprimar@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 PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 32

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: , ,
- Referatul de aprobare nr. r^.ţ.T.Z^/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. 409500,409501, 409502
- Raportul de specialitate nr. 717220/19.11.2019 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 pc teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

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

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze 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:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 32, 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 Ia art 1 şi va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR
Nr

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 32

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 PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 32, Comisia 
de de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite 
constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 PROF. DANIEL BARCIANU, Nr. 32, 
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. 
717441/19.11.2019 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.

http://www.prin1arie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Branişte Valeriu, Nr. 17

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

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

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. T2.../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/tercnului 
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.409574, 409575, 409576;
- Raportul de specialitate nr. 717242/19.11.2019 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 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;s

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Branişte Valeriu, Nr. 17, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

Art. 2. Direcţia Generată 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

CABIN ET PRIMAR

nN,
Oata

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 Branişte Valeriu, 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 BRANIŞTE VALERIU, Nr. 17, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 Branişte Valeriu, 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. 717463 
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 ta scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
(JE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.r0
mailto:cabinetpmnar@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 Branişte Valeriu, Nr. 23

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

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

Având în vedere: .
- Referatul de aprobare ./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. 409577, 409578
- Raportul de specialitate nr. 717243 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

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

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

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

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

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

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

- Avizul Comisiei pentru protecţia mediului, sănătate, salubritate şi control;
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 BRANIŞTE VALERIU, Nr. 23, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

CC



CA B IN ET PRIMAR
’f B U C U R E Ş T I ^  3

www.pfimariej.ro
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprim2r@primafie3.ro

Calea Dudeşti n r. 191, Sector3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CA BIN ET PRIMAR

Â l  11 .1 0 * " !Data,

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

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 pîna la 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în 
clădiri şi terenuri neîngrijite.

Tn urma deplasării pe teren la adresa Strada BRANIŞTE VALERIU, Nr. 23, Comisia de de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită 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 BRANIŞTE VALERIU, Nr. 23, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717464/19.11.2019 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 suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

http://www.pfimariej.ro
mailto:cabinetprim2r@primafie3.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 Branişte Valeriu, nr. 25

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

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

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

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

- Somaţiile nr. 409579, 409580,409582, 409583, 409584, 409585, 409586, 409587
- Raportul de specialitate nr. 717244/19.11.2019 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-sociaîe, 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 Branişte Valeriu, nr. 25, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂITĂ9

BC



C A B IN ET  PRIM AR
PRI MĂ R I A

SECTORULUI
B U C U  REŞTI

TELEFON (004 C21) 338 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILcabinerprimar@primarie3.r0
Calea Dudeaii ne 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

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

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată fa adresa Strada Branişte Valeriu, nr. 25

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 Branişte Valeriu, Nr. 25, 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 Branişte Valeriu, Nr. 
25, 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. 
717465/19.11.2019 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

ZI l E 3 p
Nr.
Deda

www.primarie3.r0

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:E-MAILcabinerprimar@primarie3.r0
http://www.primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 2 0 0 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020  pentru 

clădirea situată la adresa Strada Branişte Valeriu, Nr. 28

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: ^ br& O L
- Referatul de aprobare nr. T5rsrf5?..rr.//CP/21.11.209 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. 409588, 409589, 409590, 409591, 409592, 409593, 409594, 409595, 
409596, 409597, 409598, 409599, 409602, 409603;

- Raportul de specialitate nr. 717245/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

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

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

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

- H.C.L.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin 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.l. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată Ia adresa 
Strada BRANIŞTE VALERIU, Nr. 28, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

CC



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

CABIN ET PRIMAR

www.primarie3.r0
TELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prlmarie3.r0

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

CABIN ET PRIMAR

T r / r s o f t
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 BRANIŞTE VALERIU, Nr. 28

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada BRANIŞTE VALERIU, Nr. 28, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădîrii/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 BRANIŞTE VALERIU, Nr. 28, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717466/19.11.2019 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, piintr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.r0
mailto:cabinetprimar@prlmarie3.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 Branişte Valeriu, 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. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a k »*
- Referatul de aprobare nr. CP/28.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

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

- Somaţia nr. 409604;
Raportul de specialitate nr. 717246/19.11.2019 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 fa 
adresa Strada Branişte Valeriu, 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 Ia 
îndeplinire măsurile dispuse prin somaţie.

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

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR
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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 Branişte Valeriu, 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 Branişte Valeriu, Nr. 40, Comisia de controi 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuluî neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05,2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 Branişte Valeriu, Nr. 40, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, pana 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. 
717467/19.11.2019 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.

http://www.pritnarie3.r0
mailto:eabinetprimar@primarie3.ra


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, nr. 34

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

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

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nf/65. f..?3C$i21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

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

- Somaţiile nr. 365850, 365851, 365852, 365853, 365854, 365855, 365856, 365857, 
365858, 365859,365860, 365861, 365862

- Raportul de specialitate nr. 717179/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

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

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Calea Călăraşilor, nr. 34, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR
/ /£ > £ )

I T J î TSp / S
Nr.

Data.

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, nr. 34

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

în urma deplasării pe teren la adresa Calea Călăraşilor, nr. 34, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită 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 Calea Călăraşilor, nr. 34, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc 
măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717400/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

pentru clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, Nr. 36A

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 i 0 Z1
- Referatul de aprobare nr. Z/r.t .¥?£*►/'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. 379634, 379635, 379636, 379637, 379638, 379639, 379640, 
379641, 379642, 379643, 379644, 379645, 379646

- Raportul de specialitate nr. 717200/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 
Taxe Locale Sector 3;

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

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

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

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

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

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

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



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

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Calea Călăraşilor, Nr. 36A, 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.

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. 193, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABfNET PRIMAR

..  ' i l J L h
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 Calea Călăraşilor, IMr. 36A

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 Calea Călăraşilor, Nr. 36A, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădîrii/terenuluî neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 (a adresa Calea Călăraşilor, Nr. 36A, 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. 
717421/19.11.2019 ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.

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

http://www.primarie3.r0
mailto:cabinctprimar@primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 1 00% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020  pentru 

clădirea situată Ia adresa Calea Călăraşilor, Nr. 42

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 t \  m  i > â

- Referatul de aprobare n r ...77.fr./.&S//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. 379647, 379648, 379649;
- Raportul de specialitate nr. 717201/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

- H.C.L.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin 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.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Calea Călăraşilor, Nr. 42, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

Art.2« Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Calea Dudeţli nr. 191, Sector3,031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABIN ET 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 Calea Călăraşilor, Nr. 42

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul 
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 ia adresa Calea Călăraşilor, Nr. 42, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02,2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită fa 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 anu! 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la 
adresa Calea Călăraşilor, Nr. 42, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc 
măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717422/19.11.2019 ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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 drepturi le 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 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020  

pentru clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, nr. 74

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

7  9  ~

Având în vedere:
- Referatul de aprobare my.tf.f.&/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. 379650, 379651, 379652, 379653
- Raportul de specialitate nr. 717202/19.11.2019 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 Ia majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Calea Călăraşilor, nr. 74, 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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P R I M Ă R I A
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C A BIN ET PRIMAR

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

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, nr. 74

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 Calea Călăraşilor, nr. 74, 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 Calea Călăraşilor, nr. 74, 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 
aplicata.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717423/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR 
ROBERT SORI

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.



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind majorarea cu 2 0 0% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020  pentru 

clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, Nr. 92

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; ^ IS i 5 jr-A
- 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. 379654, 379655, 379656,379657;
- Raportul de specialitate nr. 717203/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

- H.C.L.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin 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.L (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Calea Călăraşilor, Nr. 92, 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 Ia îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

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

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

... 2/ . V - & S 5

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, Nr. 92

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 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 Calea Călăraşilor, Nr. 92, 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 la 
adresa Calea Călăraşilor, Nr. 92, 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. 
717424/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

mailto:cabinetpfimar@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 Calea Călăraşilor, nr. 126

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 nrrr.V^/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/terenuiui 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20. i 0.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 350535
- Raportul de specialitate nr. 717135/19.11.2019 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 
Calea Calarasilor, nr. 126, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, nr. 126

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 Calea Călăraşilor, nr. 126, Comisia de control 
pentru identificarea şt 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 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 Calea Călăraşilor, nr. 126, 
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. 
717356/19.11.2019 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 2 0 0% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020  

pentru clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, Nr. 132

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 i /
- Referatul de aprobare nr. Xr:.£.fr.T?./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 11.03.2019 

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

- Somaţiile nr. 409480, 409481, 409482, 409483, 409484, 409485, 409486, 
409487, 409488, 409489

- Raportul de specialitate nr. 717216/19.11.2019 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 200% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Calea Călăraşilor, Nr. 132, 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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SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

IlJilE'w
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 Calea Călăraşilor, Nr. 132

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 Calea Călăraşilor, Nr. 132, Comisia de control 
pentru identificarea şî evaluarea clădirii/terenuiui neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr, 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită ia nivelul 
Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 11.03.2019 şi 
Fişa de evaluare din 11.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 200% pentru 
clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, Nr. 132, 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. 
717437/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, nr. 152

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 r\ i / a  ţ\
- Referatul de aprobare nr. .Z . f r . / . .t?.fL.JCP 121.11.2019 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. 409490,409491;
- Raportul de specialitate nr. 717217/19.11.2109 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Calea Călăraşilor, nr. 152, 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 MIHĂEtĂ
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SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR
Nr m & -

it  IhM ft
REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând 
cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Calea Călăraşilor, nr. 152

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru ciădiriie 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 Calea Călăraşilor, nr.152, 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 şî de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată ia adresa Calea Călăraşilor, nr.152, 
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. 
717438/19.11.2019 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 atr ibuţiilor 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
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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 Cauzaşi, nr. 24B

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

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

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr . . f./r.lf.. f. f.'f.f... ./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. 350552;
- Raportul de specialitate nr. 717139/19.11.2019 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 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 Căuzasi, nr. 24B, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT

CC
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t i ' . n - t e Z LData..

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 Cauzaşi, nr. 24B

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 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 Cauzaşi, nr. 24B, 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 Cauzaşi, nr. 24B, 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. 
717360/19,11.2019 a! 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 atribuirilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, pvintr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.r0
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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 Căuzaşi, nr. 28

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

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

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: *
- Referatul de aprobare nr.T^r^2?*?/CP/2i.i 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

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

* Somaţiile nr. 350553, 350554, 350555, 350556, 350557
- Raportul de specialitate nr. 717140/19.11.2019 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-socialc, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

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



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

HOTĂRĂŞTE:

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

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

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

CABIN ET PRIMAR

n„, J l J t . b o f t
REFERAT DE APROBARE

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

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

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717361/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT SO

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, printi-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:cabirtetprimar@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 Căuzaşi, nr. 33B

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 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. 350558, 350559
- Raportul de specialitate nr. 717141/19.11.2019 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.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Căuzaşi, nr. 33B, 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.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 

anul 2020 pentru clădirea situată ia adresa Strada Căuzaşi, nr. 33B

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul 
Locaf al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru 
clădirile şt 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 Căuzaşi, nr. 33B, 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 Căuzaşi nr. 33B, 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. 
717362/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local a! Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 bi scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2(116/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://WWW.primarie3.r0
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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 Căuzaşi, nr. 34

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

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

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019 

Având în vedere: r\ţ\ i
- Referatul de aprobare nr. a , . . . ./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. 367116, 367125, 367134, 367150, 367156, 367160, 367166, 
367174, 367181, 367187, 367195, 367201, 350537, 367116, 367125, 367134, 
367150, 367156, 367160, 367166, 367174, 367181, 367187, 367195, 367201, 
367208, 367208

- Raportul de specialitate nr. 717173/19.11.2019 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 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 Căuzaşi, nr. 34, 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, confonn 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

CABIN ET PRIMAR

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

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

anul 2G2G pentru clădirea situată la adresa Strada Cauzaşi, nr. 34

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Căuzaşi, nr. 34, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită 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 Cauzaşi, nr. 34, 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. 
717394/19.11.2019 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
UB 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.r0
mailto:Cabinetprimar@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Căuzaşi, nr. 36

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. rr&.ţ&ycîfCP/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. 350538
- Raportul de specialitate nr. 717136/19.11.2019 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:
- Art. 489 alin.(5) -  (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

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

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

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

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

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



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

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Cauzaşi, nr. 36, 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.
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 0310S4, Bucureşti

S E C T O R  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 Căuzaşi, nr. 36

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 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 Căuzaşi, nr. 36, 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 Cauzaşi, nr. 36, 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 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. 
717357/19.11.2019 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, printv-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primariej.ro
mailto:c2binetprimat@pritnarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20î  5 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 28.11.2019

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

pentru clădirea situată la adresa Strada Cauzaşi, nr. 38

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

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

- Somaţiile nr. 350539, 350540, 350541, 350542, 350543, 350544, 350545, 350546, 
350547

- Raportul de specialitate nr. 717137/19.11.2019 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 Cauzaşi, nr. 38, 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



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B UCU REŞTI

C A B IN ET  PRIMAR
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Calea Dudeşli nr. 13 1, Sector 3,031084., Bucureşti

S E C T O R  3

CABIN ET PRIMAR

. . . .  k J J M l  I
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 Căuzaşi, nr. 38

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 Căuzaşi, nr. 38, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită ia nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 18.02.2019 şi 
Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 200% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Căuzaşi, nr. 38, 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 Ea 
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. 
717358/19.11.2019 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 urmi 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:csbm8rprimar@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 Cauzaşi, nr. 40

Consiliul Local ai 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: ,
- Referatul de aprobare nr. nr..ir?.£^.!?& IC ¥l21.11.2019 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 350548, 350549, 350550, 350551
- Raportul de specialitate nr. 717138/19.11.2019 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 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 Ia adresa 
Strada Căuzaşi, nr. 40, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

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

LECTOR 3

CABIN ET 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 Căuzaşi, nr. 40

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 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 până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Căuzaşi, 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 100% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Cauzaşi, 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. 
717359/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT

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

http://www.primarie3.f0
mailto:04E-MAiLcaWrtctprimar@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 Cavaili Vechi, 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. 393/2004privind

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: ^ k , k j
- Referatul de aprobare nr. zÂl.Ş.ţr/LCV/l 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

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

- Somaţiile nr. 496026, 496027, 496028, 496029, 496030, 496032, 496033, 
496034,496035, 496036

- Raportul de specialitate nr. 717335/19.11.2019 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:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Cavafii Vechi, Nr. 17, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020 .

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

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

SECTO R 3

CABIN ET 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 Cavafii Vechi, Nr. 17

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

In urma deplasării pe teren la adresa Strada Cavafii Vechi, 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 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 Cavafii Vechi, Nr. 17, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

In 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. 
717556/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect de 
hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

!
ROBERT

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

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


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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: r & S  't
- Referatul de aprobare nr. ..T.K.^rc\P.^./..7...ICVI2l.\ 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 întocmite 

de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10,2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 350560
- Raportul de specialitate nr. 717142/19.11.2019 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;

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

clădirea situată la adresa Strada Ceauş Radu, nr. 3



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

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

CC



C A BIN ET PRIMAR
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

WWIM.prifnaWe3.r0
TELEFON (004 021) 3)8 03 23 - 28 FAX (004 02!) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

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

j SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

n.„
REFERAT DE APROBARE

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

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 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 Ceauş Radu, 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 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 Ceauş Radu, nr. 3, 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. 
717363/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 tn 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

mailto:cabinetprimar@primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

pentru clădirea situată la adresa Strada Bolliac Cezar, nr. 30

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

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

•> 9 '

Având în vedere:
- Referatul de aprobare 1.11.2019 aî Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.03.2019 şt 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. 420292, 420293, 420294, 420295, 420296, 420297,420298, 420300
- Raportul de specialitate nr. 717258/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

ale Municipiului Bucureşti de a duce la îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;
H.C.L.S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Bolliac Cezar, nr. 30, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

BC



CABIN ET PRIMAR
P R I M Ă R I A ^ J

SECTORULUI ^
BUCUREŞTI^J

www.primarie3.r0
TELEFON (004 021) 3180} 23-28  FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILcabinetprimar@primane3.r0

Calea D r a ^ tn ţ r  SeUoi 3, ujiuC4, Ducuieşti

CABIN ET PRIMAR

»
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 Boiliac Cezar, nr. 30

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Bolliac Cezar, nr. 30, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 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 Bolliac Cezar, nr. 30, 
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. 
717479/19.11.2019 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
mailto:E-MAILcabinetprimar@primane3.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 Bolliac Cezar, nr. 32

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. 'Z.fr./ .&C?.îj>._/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.420301;
- Raportul de specialitate nr. 717259/19.11.2019 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 Ia 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:
3

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Bolliac Cezar, nr. 32, 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 

MAR1US MIHĂIŢ/
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P R I M Â R S A

SECTORULUI
B U C U R I  ŞT I

C A B IN ET  PRIMAR

TELEFON (OO/t 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prim3rie3.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector j, 031084, Bucureşti

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

anul 2020 pentru clădirea situată ta adresa Strada Boliiac Cezar, nr. 32

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

în urma deplasării pe teren fa adresa Strada Bolliac Cezar, nr. 32, 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 dîn 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 Bolliac Cezar, nr. 32, 
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. 
717480/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

mailto:cabinetprimar@prim3rie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

pentru clădirea situată la adresa Strada Bolliac Cezar, 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 28.11.2019j  » 7

Având în vedere: ~
- Referatul de aprobare nir4./.4^BP/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. 420302,420303
- Raportul de specialitate nr. 717260/19.11.2019 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 Bolliac Cezar, 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
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 Bolliac Cezar, nr. 47

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 şî 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 Bolliac Cezar, nr. 47, Comisia de control 
pentru identificarea şî 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 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Bolliac Cezar, nr. 47, 
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. 
717481/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Loca! al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în  scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3. 1
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