
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 COGILNIC, nr. 1

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

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

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019 

Având în vedere: ~ .
- Referatul de aprobare nr.^f.ŞHO/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. 420481,420482
- Raportul de specialitate nr. 717290/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi 

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

Sector 3.
In conformitate cu prevederile:

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

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

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

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

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



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

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

HOTĂRĂŞTE:

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

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

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

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR
n u

. 2 r & e
Nr.

Data,

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Cogilnic, nr. 1

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 Cogilnic, nr. 1, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale 
Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 22.04.2019 şi Fişa de evaluare din
22.04.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru 
majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la 
adresa Strada cogilnic, nr. 1, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri 
de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717511/19.11.2019 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
DE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.

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


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Colţei, Nr. 6

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

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

Având în vedere: ^ .
- Referatul de aprobare nr.T . I . 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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 496039,496040,496041, 496042,496043;
- Raportul de specialitate nr. 717337 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 ari. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada COLŢEI, 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 Ia 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

CABINET PRIMAR

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Colţei, Nr. 6

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 Sa adresa Strada Colţei, Nr. 6, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale 
Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 12.06.2019 şi Fişa de evaluare din
12.06.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru 
majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la 
adresa Strada COLŢEI, 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. 
717558/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

http://www.primarie3.ro
mailto:cabine1prim2r@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 Colţei, nr. 14

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 28.11.2019f 9 ”

Având în vedere: * * . *
- Referatul de aprobare nr7h.f. P.ySP/21.11.2019 aî Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

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

- Somaţiile nr. 496044,496045, 496046, 496047, 496048, 496049, 496050
- Raportul de specialitate nr. 717559/19.11.2019 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 Colţei, Nr. 14, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

9

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

SECTO R  3

CABINET PRIMAR

h J l  -M r t

Nr,

Data...,

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Colţei, nr. 14

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, 
Consiliul Local at Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorăriior 
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 Colţei, Nr. 14, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 Colţei, Nr. 14, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717559/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care ÎI supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

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 Colţei, 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 m.T.4.!.d^y^C?!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.496051,496328, 496052, 496053;
- Raportul de specialitate nr. 717339/19.11.2019 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:j

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Colţei, 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 dc 31.12.2019 nu fac dovada că au dus la îndeplinire măsurile dispuse prin 
somaţie.

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

AVIZAT

DF
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Calea Dubeşti nr. 191, Sector3, 031084, Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

RECTOR 3

CA SIN ET PRIMAR

1  T ' j j J & f t
Nr,

Data.

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Coiţei, nr. 36

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Colţei, 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 ta 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 Colţei, 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 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. 
717560/19.11.2019 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 puîeţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

pentru clădirea situată la adresa Strada Colţei, Nr. 38

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 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. 496054, 496056, 496057, 496058, 496059
- Raportul de specialitate nr. 717340/19.11.2019 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:s

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

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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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 Colţei, 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 Colţei, Nr. 38, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijîte 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 Colţei, Nr. 38, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc masuri 
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. 
717561/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

... Iî J L S p / 5
N r...

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 datală transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:tabinetprirnaf@pri1rrarte3.ro
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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 Constantinescu Mitrită, Nr. 4s 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. . 7 . 1 . 1 1 . 2 0 1 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 
neîngriji t/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. 379685, 379686
- Raportul de specialitate nr. 717210/19.11.2019 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 CONSTANTINESCU MITRITA, 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 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
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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 Constantinescu Mitriţă, Nr. 4

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 Strada Constantinescu Mitriţă Nr. 4, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite 
condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe 
clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Constantinescu Mitriţă, 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 
aplicata.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717431/19.11.2019 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 icgal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Constantinescu Mitriţă, 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: 25h i L r/)
- Referatul de aprobare nrrfr J./.9&P/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
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 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 379687, 379688
- Raportul de specialitate nr. 717211/19.11.2019 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. (X) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Constantinescu Mitriţă, 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.

5

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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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 Constantinescu Mitriţă, 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 Constantinescu Mitriţă, nr. 8, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada Constantinescu 
Mitriţă, nr. 8, 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. 
717432/19.11.2019 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.primariG3.r0
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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 Constantinescu Mitriţă, Nr. 9

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 / !.C2./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.379689, 379690, 379691, 379692, 379693
- Raportul de specialitate nr. 717212/19.11.2019 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 FI.C.L.S 3 nr. 124/28.03.2018;

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

publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor;



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

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

HOTĂRĂŞTE:

Art î. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Strada Constantinescu Mitriţă, Nr. 9, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

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

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

CABIN ET PRIMAR

www.primarie3.r0
TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabrnetpnmargrprimariej.ro

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
....

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Constantinescu Mitriţă, Nr. 9

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 Constantinescu Mitriţă, Nr. 9, 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 făptui 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 Constantinescu Mitriţă, Nr. 9, 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. 
717433/19.11.2019 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


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 Covaci, ur. 3

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 121.11.2019 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 ciădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 474659, 474668, 474675, 474677, 474687, 474696, 474707, 474716, 
474738,474742,474754, 474765, 474771, 474781, 474786, 474795, 474801;

- Raportul de specialitate nr. 717314/19.11.2019 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 Ia îndeplinire dispoziţiile art. 489 alin. (5) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren cu pînă la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

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

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

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



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 Covaci, 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.

AVTZAT
SECRETAR GENERAL

DF



SECTORULUI
B U C U R E  Ş T  t

C A B IN E T  PRIMAR

WWW.primane^.rO
TELEFON {004 021) 318 03 23 ’ 28 FAX (004 02?) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar^prim*rîe3.ro

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

SFCTOR a

CABIN ET PRIiVJÂR

D„...& U L

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 Covaci, nr. 3

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Covaci, nr. 3, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenuiui neîngrijît/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şî 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 100% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Covaci, 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. 
717535/19.11.2019 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. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui teniei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Covaci, 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. 393/2004 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 27.05.2019 şi Nota de constatare din data 27.05.2019 

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

~ Somaţiile nr. 474884, 474504, 474530, 474545, 474555, 474565, 474585, 474593, 
474604,474611,474625
Raportul de specialitate nr. 717313/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

- Adresa nr. 720315/21.11.2019 aDirecţiei 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 pc teren cu pînă Ia 500% 
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:

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

CC



-
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

CA B IN E T  PRIMAR

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

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

SECTO R 3

CABINET PRIMAR
Nr,..$ 2 1 5 A
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 Covaci, Nr. 4

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 COVACI, Nr. 4, 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 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 100% pentru clădirea situată la 
adresa Strada COVACI, Nr. 4, 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. 
717534/19.11.2019 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. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulaiiiemul
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 Covaci, Nr. 5

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

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

Având în vedere: *
- Referatul de aprobare nr7j?.f.?f&T721.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fisa de evaluare din data 27.05.2019 si Nota de constatare din data 27.05.2019

5 *

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

- Somaţiile nr. 474595, 474599, 474605, 474610, 474619, 474624, 474629, 474631, 
474636,474641

- Raportul de specialitate nr. 717312/19.11.2019 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 FI.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

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

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentm 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 Covaci, 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.

3

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

AVIZAT

BC



C A B IN ET  PRIMAR
PRIMĂRIA^fc 

SECTORULUI ^
B U C U R E Ş T I

TELEFON (004 021) 518 03 23 - 28 FAX (004 02i) 318 03 04 E-MAIL cabrnwpri mar® pri JTiarw3.ro
Calea Dudeşti nr, 191 f Sector 3, 031084, Bucureşti

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

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Covaci, nr. 5

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

în urma deplasării pe teren Ea adresa Strada Covaci, nr. 5, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită ia 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 100% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Covaci, nr. 5, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717533/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
„  A ?  /  5 / i -

1 1 , lî& P r fData,

www.primfirie3.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

http://www.primfirie3.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 Covaci, 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. iz.....Ş /S rJC P /l 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 
nemgrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 474576,474583, 474589
* Raportul de specialitate nr. 717311/19.11.2019 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 Covaci, 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

GE



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

CA B IN E T  PRIMAR

■ www.primariej.TO
TELEFON {004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) jaS 03 04E-MAILcabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudeşti nr. 197, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
...  l l i ş j o

Dat....&  J l  .ţţcP f: •

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 Covaci, 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 Covaci, Nr. 8, Comisia de controi 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 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 200% pentru clădirea situată la 
adresa Strada Covaci, Nr. 8, 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 masurile dispuse prin somaţiile respective, majorarea impozitului nu va mai fi 
aplicată.

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717532/19.11.2019 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 m scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primariej.TO
mailto:04E-MAILcabinetprimar@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată Ia adresa Strada Cultul Patriei, nr. 7

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 2 0 /
- Referatul de aprobare nr. Z ....!.. „. „ /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. 420479, 420480;
- Raportul de specialitate nr. 717289/19.11.2019 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 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada CULTUL PATRIEI, nr. 7, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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



C A B IN E T  PRIMAR
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

CABINET PRIMAR
M / A î k  

z i J I S p n

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 Cultul Patriei, nr. 7

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 şl terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Cultul Patriei, nr. 7, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şî Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 22.04.2019 şi 
Fişa de evaluare din 22.04.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 200% pentru 
clădirea situată la adresa Strada Cultul Patriei, nr. 7, 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. 
717510/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

http://WWW.prfmarie3.rO
mailto:cabinetprHr1ar@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 Dristorului, nr. 72

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 . * r_-
- Referatul de aprobare nrr^.t.r.vCP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 22.04.2019 şi Nota de constatare din data 22.04.2019 

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

- Somaţia nr. 420478
- Raportul de specialitate nr. 717288/19.11.2019 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:3

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada DRISTORULUI, nr. 72, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

BC



C A B IN ET  PRIM AR
P R I M Ă R I A
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Calea Dudcati nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
M .ţ> J .Y K

u , , , 2 L V  ■
REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 10096 a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Dristorului, nr. 72

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 Dristorului, nr. 72, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 22.04.2019 şi Fişa de evaluare din 22.04.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Dristorului, nr. 72, 
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. 
717509/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliufui 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

http://WWW.primarie3.f0
mailto:0304E.MAILcabinetprimar@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 Fetiţelor, nr. 16

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

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

Având în vedere: 1
- Referatul de aprobare nr. j .Â L Y ~?fc?/CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

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

- Somaţia nr.379660;
- Raportul de specialitate nr. 717205/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

HOTĂRĂŞTE:
9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Fetiţelor, nr. 16, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF



P R I  M Ă S i A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

CABINET PRIMAR

www.primarie3.ro'
TELEFON (004 o ii)  318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL csblnetprimar#primarie3,f0

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Nr. < g j f ^  j

..? / .  / / . W ? I

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Fetiţelor, nr. 16

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018, Consiliu! 
Loca! 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 (a adresa Strada Fetiţelor, nr. 16, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09,05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 04.03.2019 şi 
Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Fetiţelor, nr. 16, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717426/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consîfiuluî Local al Sectorului 3.

Dalele 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. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1



MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată Ia adresa Strada Fetiţelor, Nr. 20

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

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

Având în vedere: an , * a n
- Referatul de aprobare nr. T.r./.Ş.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. 379661, 379662, 379663, 379664, 379665, 379666;
- Raportul de specialitate nr. 717206/19.12.2019 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 FETITELOR, Nr. 20, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

Art2. 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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Calea Dudeşti nr. îş i ,  Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABÎNET PRIMAR
Nr - t e / Z A ?

Y ) . fi-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 Fetiţelor, Nr. 20

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 FETIŢELOR, Nr. 20, 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 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 anuf 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru 
clădirea situată la adresa Strada FETIŢELOR, Nr. 20, fiind întocmite şi transmise somaţii prin 
care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717427/19.11.2019 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 a Intuiţiilor 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:c2binetprimar@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 Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 5

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

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

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.201

Având în vedere: ,, * . ^
- Referatul de aprobare nr.T“ .î.fr—OCP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

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

- Somaţiile 350657, 350658, 350659
- Raportul de specialitate nr. 717162/19.11.2019 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 dc 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 Intrarea Filderman Wilhelm, 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 a! 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



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

CABIN ET PRIMAR
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Calea Dudeştî nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTO R  3

CABINET PRIMAR

om...

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 5

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

în urma deplasării pe teren la adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 5, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr, 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite 
condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe 
clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 5, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717383/19.11.2019 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.

http://WWW.primarie3TO
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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 Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 7

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

0 2 / M Ş '
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. ...ICPI21.11.2019 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. 350660, 350661, 350662, 350663, 350664, 350665
- Raportul de specialitate nr. 717163 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 
Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 7, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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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P R I  M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

C A B IN E T  PRIMAR
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Calea Dudeşti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
N,...■Pj y o & r

j Data. J L k j y p / S ;

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 7

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S 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 intrarea Filderman Wilhelm, nr. 7, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite 
condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe 
clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 7, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

Tn 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. 
717384/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

PROIECT

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

pentru clădirea situată Ia adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 9

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. .TT.fr.;.r/Lfi/rJCP/21.11.2019al 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.350666, 350667,350668, 350669, 350670, 350671, 350672
- Raportul de specialitate nr. 717164/19.11.2019 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. i. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la 
adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 9, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
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P R I M Ă R I A
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B U C U R E Ş T I

C A BIN ET PRIMAR
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR $

CABINET PRIMAR

.. l u i jb n

Nr,

Data.-

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 9

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul 
Local a! Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru 
clădirile 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 Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 9, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 18.02.2019 şi Fişa de evaluare din 18.02.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite 
condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe 
clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Intrarea Filderman Wilhelm, nr. 9, 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. 
717385/19.11.2019 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. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

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 Filitti C. Ion, nr. 1

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/20Î5 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

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

Având în vedere: b / fi.
- Referatul de aprobare hk r./....4cP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 20.05.2019 şi Nota de constatare din data 20.05.2019 

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

- Somaţia nr. 4959137
- Raportul de specialitate nr. 717319/19.11.2019 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 Filitti C. Ion, nr. 1, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Dala.....kUl,.i!?n
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 Filitti C. Ion, nr. 1

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 Filitti C. Ion, nr. 1, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
5583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei GeneraEe Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 20.05.2019 şi Fişa de evaluare din 20.05.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 200% pentru clădirea situată la adresa Strada Filitti C. ion, nr. 1, 
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. 
717540/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locaie, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

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

pentru clădirea situată la adresa Strada Florescu Ion G-ral, nr. 6

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 n r / r / .^ 0 P /2 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 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 496065,496066
- Raportul de specialitate nr. 717342/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:j

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Florescu Ion G-ral, nr. 6, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

BC



C A B IN ET  PRIMAR
P R I  M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

TELEFON (004 021) 31803 23 -28 FAX (0014(221) 318 03 04 E-MAILc2binetprin1ar@pr1marie3.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

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

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Florescu Ion G-ral, nr. 6

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

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

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. 
717563/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe careîl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Nf......

Data.......

-  www.p rima r1e3.ro -

€ *

REFER;

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
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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 Florescu Ion G-ral, nr. 21

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: ^
- Referatul de aprobare nr. .x.r./..^?.TT.../CP/2Ll 1.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 12.06.2019 şi Nota de constatare din data 12.06.2019 

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

- Somaţiile nr. 496067, 496068, 496069, 496070, 496071, 496072, 496073, 496074, 
496075,496076,496077,496078, 496079, 496080,496081, 496082, 496083, 496084

- Raportul de specialitate nr. 717343/19.11.2019 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 FLORESCU ION G RAL, Nr. 21, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

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

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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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 FLORESCU ION G RAL, Nr. 21

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S 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 ia adresa Strada FLORESCU ION G RAL, Nr. 21, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuiui neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 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 FLORESCU ION G RAL, 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. 
717564/19.11.2019 ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

http://www.primariej.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Franceză, nr. 2-4

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

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

Având în vedere: J L*) Ql
- Referatul de aprobare nr. ^ X .”X../CP/21.11.2019 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;

- Somaţiile nr. 474566, 474572;
- Raportul de specialitate nr. 717310/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Franceză, nr. 2-4, 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
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Data..., ....... j / Z Q a q

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 Franceză, nr. 2-4

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

în urma deplasării pe teren !a adresa Strada Franceză, nr. 2-4, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenufui 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 (a 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 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Franceză, nr. 2-4, 
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. 
717531/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuirilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat, Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 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 Franceză, 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: a \
- Referatul de aprobare nr. Zl7.!.l?.l.rr5CP/21.11.2019 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 
dădirii/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. 474544, 474551,474557, 474560
- Raportul de specialitate nr. 717309/19.11.2019 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:

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

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



C A B IN E T  PRIMAR
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

www.primariej.ro
TELEFON (004 021) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
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SECTOR 3 -- ---------

CABINET 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 Franceză, 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 Franceză, Nr. 8, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrîjit/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 100% pentru clădirea situată la 
adresa Strada Franceză, 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. 
717530/19.11.2019 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 îu 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.primariej.ro
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 Franceză, Nr. 12

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

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

Având în vedere: * k . »
- Referatul de aprobare nr. ..7r.„./..<i^^.../CP/21.11.2019 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;

- Somaţiile nr, 474679,474688, 474697,474702, 474709;
* Raportul de specialitate nr. 717308 ai Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

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

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată 1a adresa 
Strada FRANCEZA, Nr. 12, 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.

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

CC



SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

P R I M Ă R I A3 CABIN ET PRIMAR
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REFERAT DE APROBARE

SECTO R 3

CABiNET PRIMAR
M iM

..  h ,  i l  k e
Nr.

Data.

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada FRANCEZĂ, Nr. 12

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 FRANCEZĂ, Nr. 12, 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 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 100% pentru 
clădirea situată la adresa Strada FRANCEZĂ, Nr. 12, 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. 
717529/19.12.2019 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:cabmetprirr1ar@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 Franceză, nr. 14

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

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

Având în vedere: iLs j
- Referatul de aprobare nrzA ! d k t& ll 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/nemgrijite 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. 474559, 474570, 474603, 474620, 474627, 474633, 474640, 474658, 
474670, 474676

- Raportul de specialitate nr. 717307/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

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

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

BC
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR
NT.

..U J h l e f t
REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Franceză, nr. 14

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Franceză, nr. 14, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenufui neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şî 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 100% pentru clădirea situată la adresa Strada Franceză, nr. 14, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţîi.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717528/19.11.2019 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 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Franceză, Nr. 18

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

Având în vedere: ^  . *
- Referatul de aprobare nr. ...'r . r . 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;

- Somaţiile nr. 474862,474869,474514,474519, 474524
- Raportul de specialitate nr. 717306/19.11.2019 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 Franceză, Nr. 18, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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 

MARIUS MIHĂIŢĂ

GE
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Calea Dudesti nr. ig 1, Sector 3, 031084. Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR 
Nr....j f k l h l p k
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 Franceză, Nr. 18

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Franceză, Nr. 18, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită !a 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 100% pentru clădirea situată la 
adresa Strada Franceză, Nr. 18, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc 
măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717527/19.11.2019 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 prevâzule 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 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru 

clădirea situată la adresa Strada Franceză, nr. 20

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: i Ls
- Referatul de aprobare n r .. Z. .„.t! ......../CP/21.11.2019 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;

- Somaţiile nr. 474837, 474842, 474845, 474857;
- Raportul de specialitate nr. 717305/19.11.2019 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 TICLS3 nr. 
124/28.03.2018;

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situata la adresa 
Strada Franceză, nr. 20, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

DF



CA B IN E T  PRIMAR

B U C U R E Ş T I J
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Wlb&iN r...

Oala

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 Franceză, nr. 20

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Franceză, nr. 20, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenuiui neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr.2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr.6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr.1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr.2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 100% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Franceză, nr. 20, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717526/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRI
ROBERT Si

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 in

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

http://www.primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Gabroveni, Nr. 2

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: a a »
- Referatul de aprobare nr. .... /CP/21.11.2019 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;

- Somaţiile nr. 474703,474713, 474727,474753, 474779, 474785, 474794
- Raportul de specialitate nr. 717304 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

Sector 3;
- Adresa nr. 720315/21.11.2019 aDirecţiei 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.S 3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor 
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până ia 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite modificată prin 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 GABROVENI, 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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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 GABROVENI, Nr. 2

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S 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 GABROVENI, Nr. 2, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea ciădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită ia 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 100% pentru 
clădirea situată la adresa Strada GABROVENI, 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. 
717525/19.11.2019 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

http://www.primariej.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 Gabroveni, nr. 10

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

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

Având în vedere: ak i y
- Referatul de aprobare nr;...(?.Şfep/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fisa de evaluare din data 27.05.2019 si Nota de constatare din data 27.05.20195 5

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

- Somaţiile nr. 474876,474515,474523,474553, 474564,474591,474691
- Raportul de specialitate nr. 717303/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

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

AVIZAT
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SECTO R  3

CABIN ET PRIMAR

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

începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Gabroveni, 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 Strada Gabroveni, nr. 10, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 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 200% pentru clădirea situată la adresa Strada Strada Gabroveni, 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. 
717524/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îi supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Gabroveni, Nr. 14

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

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

Având în vedere: a a . , —
- Referatul de aprobare nr. ..x....'.Zx.^î........ /CP/21.11.2019 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;

- Somaţiile nr. 474851, 474859, 474868, 474873, 474810, 474817, 474825, 474832, 
474849, 474855,474860,474861,474866

- Raportul de specialitate nr. 717302 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. (X) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada GABROVENI, Nr. 14, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

CC



C A B IN ET  PRIMAR
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

www.primarie3.r0
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTO R  3

CABIN ET PRIMAR

, J l  u l< c > rt
Nr,

Data

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada GABROVENI, Nr. 14

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S 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 GABROVENI, Nr. 14, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr, 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 100% pentru 
clădirea situată la adresa Strada GABROVENI, Nr. 14, fiind întocmite şi transmise somaţii prin 
care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717523/19.11.2019 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 

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

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 Gabroveni, Nr. 22

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

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

Având în vedere: * n LL H
- Referatul de aprobare nr. aÂ!../!?.~3./C3>/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;

- Somaţiile nr. 474826, 474840, 474844
- Raportul de specialitate nr. 717301/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Gabroveni, Nr. 22, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT

GE



P R I  M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

C A BIN ET PRIMAR

www.primarie3.f0
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Calea Dudeşti nr. igi,  Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

..... z m . \ . .
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 Gabroveni, Nr. 22

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S3 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 ia 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în 
clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Gabroveni, Nr. 22, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea ciădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 200% pentru 
clădirea situată la adresa Strada Gabroveni Nr. 22, fiind întocmite şi transmise somaţii prin 
care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

în situaţia în care, până la data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada că au dus 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. 
717522/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.

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

http://www.primarie3.f0


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 Gabroveni, nr. 59

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

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

Având în vedere: OOj AAAT
- Referatul de aprobare nr. ..... /CP/21.11.2019 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;

- Somaţiile nr. 474793, 474802, 474816;
- Raportul de specialitate nr. 717300/19.11.2019 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 Gabroveni, nr. 59, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MfflĂITĂ
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BUCU RESTI

P R I M Ă R I A 3 CA B IN E T  PRIMAR

TELEFON (004021) 31803 23 - 28 FAX (0O4021) 318 03 04 E-MAILcabioetprim2r@primari43.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTO R 3

CABINET PRIMAR

d,„..to.;JL.s>tsyQ
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 Gabroveni, nr. 59

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 Gabroveni, nr. 59, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 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 200% pentru clădirea situată la adresa Strada Gabroveni, nr. 59, 
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. 
717521/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.

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

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

mailto:E-MAILcabioetprim2r@primari43.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 Hagiului, Nr. 12

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 a /  £-<?-}
- Referatul de aprobare nr. . . 7 . .... ./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. 409505,409506,409507
- Raportul de specialitate nr. 717222/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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

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



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 HAGIULUI, Nr. 12, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor 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
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTO R  3

CABINET PRIMAR
„ 2 M G 9

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 HAGIULUI, Nr. 12

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S 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 HAGIULUI, Nr. 12, 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 nivelui 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 HAGIULUI, Nr. 12, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc 
măsuri de remediere/reparaţiî.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717443/19.11.2019 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
mailto:cabrnelpfimar@pfimarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Hagiului, Nr. 29

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: AAlZ / J
- Referatul de aprobare nr. T.i-.ty.Yrffl..../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 11.03.2019 şi Nota de constatare din data 1.03.2019 

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. 409508, 409509;
- Raportul de specialitate nr, 717223/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată Ia adresa 
Strada HagiuluiI, Nr. 29, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor 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. ig i, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N r....

Data. ...FiJîJ&rt’
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 Hagiului, Nr. 29

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

Tn urma deplasării pe teren ia adresa Strada Hagiului, Nr. 29, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită !a 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 Hagiului, Nr. 29, 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. 
717444/19.11.2019 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 1 egale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Halelor, nr. 1

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

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

Având în vedere: * .  *
- Referatul de aprobare nr. .ttlQ ţr.Z ? ..... /CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 20.05.2019 şi Nota de constatare din data 20.05.2019 

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului 
nemgrijit/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. 495906, 495907;
- Raportul de specialitate nr. 717316/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:

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

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

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

AVIZAT

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

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Nr.

Data.

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

cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Halelor, nr. 1

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Halelor, nr. 1, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirif/terenuiui neîngrijit/neîngrîjite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 20.05.2019 şi 
Fişa de evaluare din 20.05.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Halelor, nr. 1, 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 fa 
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. 
717537/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

http://www.primarie3.ro
mailto:cabinetprimar@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 Ia adresa Strada Halelor, nr. 3

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: OW -î /Tl
* Referatul de aprobare n i ? 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 20.05.2019 şi Nota de constatare din data 20.05.2019 

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

- Somaţiile nr. 495908, 495909, 495910, 496324, 495911
- Raportul de specialitate nr. 717317/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:

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

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

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi 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 Halelor, 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 Halelor, nr. 3, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea ciădirii/terenului neîngrijît/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită ia nivelul 
Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 20.05.2019 şi 
Fişa de evaluare din 20.05.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Halelor, 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. 
717538/19.11.2019 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 pol fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. VS 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 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Strada Halelor Nr. 5

Consiliul Loca! 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: * * ycv> »
- Referatul de aprobare nr. ‘ZfcJ.P..?. ./CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 20.05.2019 şi Nota de constatare din data 20.05.2019

întocmite de Comisia de control pentru identificarea şi evaluarea 
clădiri i/tcrenului 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;

- Somaţia nr. 495912;
- Raportul de specialitate nr. 717318/19.11.2019 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 Halelor, 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 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

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

J j .  7'i & f t
Nr.

Dala.

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Halelor, Nr. 5

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Halelor, Nr. 5, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr, 
2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 
1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcţiei Generale 
Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 20.05.2019 şi Fişa de evaluare din
20.05.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru 
majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată ia 
adresa Strada Halelor, Nr. 5, 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. 
717539/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Locai 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, pn'ntr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.ro
mailto:cabinelprimar@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată la adresa Strada Hârşova, nr. 5

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

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

Având în vedere: * . . a a
- Referatul de aprobare nr. .... /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. 420473,420475, 420477;
- Raportul de specialitate nr. 717287/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

Municipiului Bucureşti 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;

- 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;



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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Hârşova, 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.
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Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTO R 3

CABINET PRIMAR
Nr 4 4 / 4 / 4 .Nr............................. ......... a.

Q L  / / .Data.

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

cu anul 2020 pentru clădirea situată ia adresa Strada Hârşova, nr. 5

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Hârşova, nr. 5, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrîjit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 22.04.2019 şi 
Fişa de evaluare din 22.04.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condiţiile de fapt 
şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe clădire cu 200% 
pentru clădirea situată la adresa Strada Hârşova, nr. 5, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717508/19.11,2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local a! Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. 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.priniariej.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 Bulevardul Hristo Botev, Nr. 14

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

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

Având în vedere: ^rsi s  y
* Referatul de aprobare nr. .T.hL(& ?.L ....../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.496061s 496062, 496063, 496064
- Raportul de specialitate nr. 717341/19.11.2019 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 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:

A rt 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Bulevardul HRISTO BOTEV, Nr. 14, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

Art. 2. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta 
hotărâre, în termenul prevăzut de art. 199 din Codul Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Cafea Dudeşti nr. 1 9 1 , Sector 3, 0 3 10 8 4 , Bucureşti

REFERAT OE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
2 ^ 6 0 *

J lI M &
Nr... 

Data,

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

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S 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 Bulevardul HRISTO BOTEV, Nr. 14, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr, 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 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 Bulevardul HRISTO BOTEV, Nr. 14, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717562/19.11.2019 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 fî 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
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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 Intrarea Amazoanei, nr. 6

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

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

Având în vedere: a n.
- Referatul de aprobare m7...'£r7CP/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 cîădirii/terenului 
neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi 
completată prin Dispoziţiile nr. 6583/20.10.2017, nr. 1121/06.02.2018 si nr, 
2035/26.04.2018;

- Somaţia nr. 420472?

- Raportul de specialitate nr, 717286/19.11.2019 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 ia adresa 
Intrarea Amazoanei, 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.j

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

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

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Dala

Nr,

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Intrarea Amazoanei, nr. 6

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

în urma deplasării pe teren la adresa Intrarea Amazoanei, nr. 6, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită ia nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 22.04.2019 şi Fişa de evaluare din 22.04.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şt de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Intrarea Amazoanei, nr. 6, 
fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717507/19.11.2019 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 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Intrarea Ganescu Grigore, nr. 8

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: /w  , * a
- Referatul de aprobare nr. .Z^/.^Vr.7T./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, 420327;
- Raportul de specialitate nr. 717265/19.11.2019 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 Intrarea Ganescu Grigore, 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

GE
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CABINET PRIMAR
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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 Intrarea Ganescu Grigore, 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 ia 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în 
clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Intrarea Ganescu Grigore, nr. 8, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 Intrarea Ganescu Grigore, nr. 8, 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. 
717486/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT

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

mailto:Cabinetprin1ar@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 Intrarea Licurici, nr. 1

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: NO /f /<lL /
- Referatul de aprobare nr. .../CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.03.2019 şi Nota de constatare din data 18.03.2019 

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

- Somaţiile nr. 420328,420329, 420330, 420331, 420332,420333
- Raportul de specialitate nr. 717266 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată Ia adresa 
Intrarea LICURICI, nr. 1, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice 
şi/sau juridice care deţin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidenţelor fiscale pe 
plătitor la 31.12.2019, menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi 
care până la data dc 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 Codui Administrativ, tuturor proprietarilor 
imobilului prevăzut la art 1 şi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MffiĂIŢĂ

CC
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WJiJpData,.

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Intrarea LICURICI, nr. 1

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S 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 fa 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren ia adresa Intrarea LICURICI, nr. 1, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită !a 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 Intrarea LICURICI, nr. 1, 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. 
717487/19.11.2019 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, piintr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

H O TĂ R Â RE
privind m ajorarea cu 200%  a im pozitului pe clădiri, începând cu anul 2020  

pentru clădirea situată la adresa Intrarea Licurici, 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 £^70P/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. 420335, 420336, 420337, 420338, 420339, 420340, 420341, 420342, 
420343,420344

- Raportul de specialitate nr. 717267/19.11.2019 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 
Intrarea Licurici, 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

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

f SE CTO R  3

CABINET PRIMAR

« . . .Il/i-M̂
REFERAT DE APROBARE

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

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.

In urma deplasării pe teren la adresa Intrarea Licurici, nr. 2, Comisia de control pentru 
identificarea şi evaluarea clădirii/terenuiui neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziţia 
nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 ciădirea situată la adresa Intrarea Licurici, nr. 2, fiind întocmite şi transmise somaţii 
prin care se stabilesc măsuri de remedîere/reparaţii.

In situaţia în care, până ia data de 31.12.2019, proprietarii fac dovada ca 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. 
717488/19.11.2019 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

H O TĂRÂRE
privind m ajorarea cu 200%  a im pozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 pentru  

clădirea situată la adresa Strada învingătorilor, nr. 6

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

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

Având în vedere: . » ..
- Referatul de aprobare nr. 3Jk.U.U......... IC? 121.11.2019 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. 420345;
- Raportul de specialitate nr. 717268/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada învingătorilor, nr. 6, Sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

DF
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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 învingătorilor, nr. 6

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS3 nr.124/28.03.2018, 
Consiliuf 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 Ia adresa Strada învingătorilor, nr. 6, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr, 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 18.03.2019 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 ia adresa Strada învingătorilor, 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. 
717489/19.11.2019 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

H O TĂRÂRE
privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020 

pentru clădirea situată la adresa Strada învingătorilor, nr. 22

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

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

Statutul aleşilor locali,
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019 

Având în vedere: . «
- Referatul de aprobare nr. ̂ < /././..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/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. 420346, 420347, 420348, 420349, 420350, 420351, 420352, 
420353, 420354, 420355, 420356, 420357, 420358, 420359, 420360, 420361, 
420362, 420363,420364, 420365

- Raportul de specialitate nr. 717269/19.11.2019 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 învingătorilor, nr. 22, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENEI 

MARIUS MII

GE
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozi

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 02>) 318 03 04 E-MAIL cabinetpfimar@primarie3.r0
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABIN ET PRIMAR

I U I -Data

ului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada învingătorilor, nr. 22

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 învingătorilor, nr. 22, Comisia de control 
pentru identificarea şi evaluarea dădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin 
Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 6583/20.10.2017, 
Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul 
Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare din 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 ia adresa Strada învingătorilor, nr. 22, 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 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. 
717490/19.11.2019 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.pr1mane3.ro
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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 Filibiliu Ioan Profesor, nr. 1

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

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

Având în vedere: a k ^  * *
- 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. 350561, 350562, 350563, 350564, 350565, 350566, 350567
* Raportul de specialitate nr. 717143/19.11.2019 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. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată ia adresa 
Strada Filibiliu Ioan Profesor, nr. 1, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENEI 

MARIUSMlâĂi; A
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CABINET PRIMAR

ZzIJJjot?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 Filibiliu loan Profesor, nr. 1

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin H.C.L.S 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 !a 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Filibiliu (oan Profesor, nr. 1, 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 şî a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată ia adresa Strada Filibiliu loan 
Profesor, nr. 1, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717364/19.11.2019 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. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scris! semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.pr1mane3.ro
mailto:0304E-MAILcabinetprimar@primarie3.ro


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

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

pentru clădirea situată la adresa Strada Filibiliu loan Profesor., 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: . ~ k
- Referatul de aprobare ian P/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.02.2019 şi Nota de constatare din data 18.02.2019 

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

- Somaţiile nr. 350568, 350569, 350570
- Raportul de specialitate nr. 717144/19.11.2019 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 si terenuri neîngrijite modificată prin H.C.L.S 3 nr. 
124/28.03.2018;

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

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

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



HOTĂRĂŞTE:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Filibiliu loan Profesor, 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

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

REFERAT DE APROBARE

SECTO R  3

CABINET PRIMAR
tecnŞO- 

2 I  "/)■ I i ?  f i
Nr,

Data,

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, 
începând cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Filibiliu loan Profesor, 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 şl terenurile neîngrijite cu pînă la 500% şi a criteriilor de 
încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Filibiliu loan Profesor, nr. 2, Comisia de 
coptrol pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenuiui neîngrijit/neîngrijite constituită 
prijfi Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
65^3/20.10.2017, 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 Filibiliu loan 
Profesor, 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. 
717365/19.11.2019 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 peisonale 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 S ector 3. 1

http://WWW.primarie3.ro
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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 Racoţeanu Ion Maior, 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: /\ * . «j r.
- Referatul de aprobare nr. .2L....... /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. 420366, 420367, 420368, 420369, 420370, 420371, 420372, 420373, 
420374,420375, 420376;

- Raportul de specialitate nr. 717270/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:9

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada Racoţeanu Ion Maior, 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

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

cu anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Racoţeanu Ion Maior, nr. 2

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Racoţeanu Ion Maior, nr. 2, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 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 Racoţeanu fon 
Maior, 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. 
717491/19.11.2019 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 U E 2016/679, printi -o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

http://WWW.primarie3.r0
mailto:04E-MAILcabinetprimar@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 Racoţeanu Ion Maior, nr. 7

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. 1.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa de evaluare din data 18.03.2019 şi Nota de constatare din data 18.03.2019 

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

- Somaţiile nr. 420377,420378;
- Raportul de specialitate nr. 717271/19.11.2019 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, fmanţe;

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 Racoţeanu Ion Maior, nr. 7, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

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

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 GENE



SECTORULUI
- . D U D I O C f Y lB U C U R E Ş T IB U C U R E Ş T I

P R IM Ă R IA3 C A BIN ET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpNmar@primane3.ro
Calea Dudeşti nr. 19 1 , Sector 3, 0 3 10 8 4 . Bucureşti

SECTO R  3

CABINET PRIMAR

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

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada Racoţeanu Ion Maior, nr. 7

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada Racoţeanu Ion Maior, nr. 7, 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 Racoţeanu Ion Maior, nr. 7, 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. 
717492/19.11.2019 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 ui scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:cabinetpNmar@primane3.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 lonescu Gh.Gion Prof., nr. 5

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

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

Având în vedere: i/yi
- Referatul de aprobare nfTf'J...T/Q.¥/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 si nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365842, 365843, 365844, 365845, 365846, 365847, 365848,365849
- Raportul de specialitate nr. 717178/19.11.2019 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 Ionescu Gh.Gion Prof., 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.5

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

AVIZAT

BC



CABINET PRIMAR
P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U  REŞTI

WWW.primarie3.ro
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Calea Dudeati nr. 1 9 1 , Sector 3, 0 3 10 8 4 , Bucureşti

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
» , M M ....
o * .â u iM V

a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada lonescu Gh. Gion Prof., nr. 5

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

Tn urma deplasării pe teren la adresa Strada lonescu Gh. Gion Prof., nr. 5, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada lonescu Gh. Gion 
Prof., nr. 5, fiind întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de 
remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717399/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

http://WWW.primarie3.ro
mailto:E-MAILcabinetprimar@pnmarie3.r0


MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROIECT

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

clădirea situată Ia adresa Strada lonescu Gh.Gion Prof., nr. 8A

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

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

Având în vedere: . k
- 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/terenuluz 
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. 365832, 365833, 365834, 365835, 365836, 365837, 365838, 365839, 
365840, 365841;

- Raportul de specialitate nr. 717177/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:»

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

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 

MARIUS MIHĂIŢĂ

DF



CABIN ET PRIMAR
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. 19 1 , Sector 3, 0 3 10 8 4 , Bucureşti

SECTO R  3

CABINET 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 lonescu Gh.Gion Prof., nr. 8A

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada lonescu Gh.Gion Prof., nr. 8A, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenutui 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 ca sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada lonescu Gh.Gion 
Prof., nr. 8A, 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. 
717398/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

http://WWW.prim2rie3.ro
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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 lonescu Gh. Gion Prof., Nr. 10

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

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

Având în vedere: Afsi / /  î
- Referatul de aprobare nfT?.)..\r^Q^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 şi nr. 
2035/26.04.2018;

- Somaţiile nr. 365823, 365824, 365825, 365826, 365827, 365828, 365829, 365830, 
379721, 379722, 379723, 379724, 379725, 379726, 365831;

- Raportul de specialitate nr. 717176/19.11.2019 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3;

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

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

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

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

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

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

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



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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată la adresa 
Strada lonescu Gh. Gion Prof Nr. 10, sector 3, Bucureşti, începând cu data de 01.01.2020.

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL

GE
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Calea Dudeşti nr. 1 9 1 , Sector 3, 0 3 10 8 4 , Bucureşti

SECTO R a

CABINET PRIMAR
» .... MM...
tm....llJLJpft

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 lonescu Gh. Gion Prof., Nr. 10

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 !a adresa Strada lonescu Gh. Gion Prof., Nr. 10, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea dădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05,2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de constatare 
din 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 fa adresa Strada lonescu Gh. Gion Prof., Nr. 10, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717397/19.11.2019 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 ăi scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.ro
mailto:eabinetprimar@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 lonescu Gh.Gion Prof., nr. 13A

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 nrvr.!.l.rfCP/2i . i i . 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. 365821, 365822
■ Raportul de specialitate nr. 717175/19.11.2019 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 lonescu Gh.Gion Prof., nr. 13A, 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.

A VIZAT
SEC R ETA R  G ENERAL  

M A RIU S M IH Ă IŢĂ

BC



CABINET PRIMAR
P R I M Ă R I A

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

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr....

Dală:.
4/şiţr,

' W-u-bP*?
a proiectului de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri, începând cu 

anul 2020 pentru clădirea situată la adresa Strada lonescu Gh.Gion Prof., nr. 13A

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 lonescu Gh.Gion Prof., nr. 13A, Comisia de 
control pentru identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită 
prin Dispoziţia nr. 2382/09.05.2017 modificată şi completată prin Dispoziţia nr. 
6583/20.10.2017, Dispoziţia nr. 1121/06.02.2018 şi Dispoziţia nr. 2035/26.04.2018, 
constituită la nivelul Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, a întocmit Nota de 
constatare din 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a 
impozitului pe clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada lonescu Gh.Gion 
Prof., nr. 13A, 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. 
717396/19.11.2019 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.prilfiarie3.ro
mailto:0304E-MAILc3binetprimar@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 lonescu Gh. Gion Prof., Nr. 14

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

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

Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere: a a . 1 1  «
- Referatul de aprobare m.T.~....r?.T7CP/21.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Fişa dc evaluare din data 04.03.2019 şi Nota de constatare din data 04.03.2019 

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

- Somaţiile nr. 365806, 365807, 365808, 365809, 365810, 365811, 365812, 
365813, 365814, 365815,365816,365817, 365818,365819, 365820

- Raportul de specialitate nr. 717174/19.11.2019 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 lonescu Gh. Gion Prof., Nr. 14, sector 3, Bucureşti, începând cu data de
01.01.2020.

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

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

AVIZAT 
SECRETAR GI 

MARIUS MI

GE



SECTORULUI
B U C U R E Ş T I

C A B IN ET  PRIMAR

TELEFON {004 021) 315 03 23 - 2S FAX (004 02!) 31S 03 04 E-MAIL cabinetpr1mar@primarie3.ro
Calea Dud eşti nr. 191. Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

2). "I
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 lonescu Gh.Gion Prof., Nr. 14

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

în urma deplasării pe teren la adresa Strada lonescu Gh.Gion Prof., Nr. 14, 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 04.03.2019 şi Fişa de evaluare din 04.03.2019 şi a concluzionat faptul că sunt îndeplinite 
condiţiile de fapt şi de drept pentru majorarea, începând cu anul 2020, a impozitului pe 
clădire cu 100% pentru clădirea situată la adresa Strada lonescu Gh.Gion Prof., Nr. 14, fiind 
întocmite şi transmise somaţii prin care se stabilesc măsuri de remediere/reparaţii.

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

Având în vedere cele prezentate, şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
717395/19.11.2019 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 legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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