
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor facilităţi fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020

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,

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 416033/CP/06.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 415467/06.07.2020 al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 

Locale;
-  Adresa nr. 415462/06.07.2020 a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale; 

în conformitate cu prevederile:
-  Art. V şi art. VI din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;
-  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată;
H.C.G.M.B. nr. 216/2020 privind scutirea, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 
2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi 
terase de vară situate pe domeniul public administrat de autorităţile din subordinea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

-  H.C.G.M.B. nr. 217/2020 privind modificarea şi completarea H.C.G.M.B. nr. 244/2019 
privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând 
cu anul 2020, modificată şi completată prin H.C.G.M.B. nr. 724/2019;
H.C.G.M.B. nr. 218/2020 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti referitor la posibilitatea acordării unor facilităţi;

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

respectarea drepturilor cetăţeneşti;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 166 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

A rt 1. (1) Se aprobă scutirea, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, de la 
plata taxei pentru utilizarea locurilor publice cu terase de vară situate pe domeniul public 
administrat de autorităţile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3.

(2) Se suspendă până la data de 31.12.2020 aplicarea taxei pentru utilizarea locurilor 
publice cu terase de vară situate pe domeniul public administrat de autorităţile din subordinea 
Consiliului Local al Sectorului 3, prevăzută Ia pct. 3.13 din anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor 
locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2020, modificată şi completată prin Hotărârea



Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 724/2019, precum şi dispoziţiile pct. 3.11 din 
anexa nr. 2a referitoare la Normele metodologice de aplicare a taxelor pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice şi a altor taxe în Municipiul Bucureşti.

(3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) şi (2) utilizatorii au obligaţia ca până la 
data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale o 
cerere de acordare a scutirii, în condiţiile prevăzute la art. VI din OUG nr. 69/2020.

Art. 2. (1) Se reduce impozitul anual pe clădiri, aferent anului 2020, cu o cotă de 17%, 
pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru 
activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, 
comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte 
persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca 
urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au 
fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru 
situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se 
certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) utilizatorii au obligaţia ca până la data 
de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale o cerere de 
acordare a scutirii, în condiţiile prevăzute la art. V din OUG nr. 69/2020.

Art. 3. (1) Se scuteşte de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, 
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau 
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, pentru perioada stării de 
urgenţă, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei 
coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă 
total activitatea economică.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) utilizatorii au obligaţia ca.până la data 
de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcţia Generală Impozite şi Taxe Lopâîeo cerere de 
acordare a scutirii, în condiţiile prevăzute la art. V din OUG nr. 69/2020.

Art. 4. Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale va duce la îndep nire prevederile 
prezentei hotărâri.
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi fiscale în temeiul

OUG nr. 69/2020

Având în vedere instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României precum şi evoluţia 
situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS- 
CoV-2, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, 
stabileşte ca pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor 
plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile 
nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru 
activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de 
închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru 
care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului 
SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă 
emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică 
întreruperea parţială a activităţii economice;

-  scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, 
titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică 
sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în 
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei 
coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total activitatea economică.

-  scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către 
utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total 
activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de 
ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea 
parţială a activităţii economice.

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.
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Totodată, consiliile locale ale sectoarelor municipiului bucureşti au fost împuternicite prin 
H.C.G.M.B. nr. 217.18.06.2020 cu privire la posibilitatea aprobării suspendării taxei pentru 
utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi de comercializare cu caracter 
sezonier (ocazional), a locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară, iar 
prin H.C.G.M.B. nr. 218/2020 au fost împuternicite cu privire la posibilitatea acordării 
facilităţilor mai sus menţionate.

Având în vedere faptul că data până la care Consiliul Local poate aproba acordarea 
facilităţilor este 14.08.2020, precum şi termenul scurt până la care utilizatorii pot depune 
cererile, respectiv 15.09.2020, este necesară adoptarea cu celeritate a prezentului proiect.

Ţinând seama de cele prezentate precum şi de raportul de specialitate nr. 
415467/06.07.2020 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul privind acordarea/aprobarea unor facilităţi fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020

Prin O.U.G nr. 69/2020 s-a stabilit ca pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în 
cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

- reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, 
aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a 
acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract 
pentru deslăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în 
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului 
SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total 
activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;

- scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului 
de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca 
urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, 
potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

- scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii 
suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin 
certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri prin 
care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

Prin H.C.G.M.B. nr. 217/2020 au fost împuternicite consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale 
Municipiului Bucureşti cu privire la posibilitatea aprobării suspendării aplicării taxei prevăzute la pct. 
3.13 din anexa nr. 2 şi pct. 3.11 din anexa nr. 2a ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, începând cu anul 2020, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 724/2019.

Prin H.C.G.M.B. nr. 218/2020 au fost împuternicite consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti referitor la posibilitatea acordării unor facilităţi.
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Având în vedere termenul scurt până la care se pot depune cererile, respective 15.09.2020, 
complexitatea documentaţiei care trebuie ataşată, timpul necesar pentru analiza documentaţiei, este 
necesară urgentarea aprobării hotărârii.

Având în vedere cele prezentate, prevederile art. 5 şi art. 6 din OUG nr. 69/2020, precum si 
H.C.G.M.B. nr 216/2020, H.C.G.M.B. nr 217/2020, H.C.G.M.B. nr 218/2020, considerăm că sunt 
îndeplinite condiţiile de fapt şi de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a 
Hotărârii privind acordarea unor facilităţi fiscale.

DIRECTOR GENERAL 
ILIE PETRE IULIAN
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In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 ^ i i^ d îf î ţa  extrordinară, vă 
transmitem propunerea de iniţiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind 
acordarea/aprobarea unor facilităţi fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020”

Anexat vă transmitem următoarele documente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3,

- Proiectul de hotărâre.
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