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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Potrivit prevederilor art.475, alin.(3), (4) şi (5) din Codul fiscal din 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – 
Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative 
şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin 
Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, 
oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 
activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor 
activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective.  

La nivelul municipiului Bucureşti această taxă a fost stabilită de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti prin H.C.G.M.B. nr.218/10.12.2015 privind stabilirea nivelurilor 
impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016, după cum 
urmează: 

- pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv – 3000 lei 
- pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 – 4000 lei 
Conform alin.(5), art.475 din Codul fiscal din 2015, autorizaţia privind desfăşurarea 

activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, în cazul în care persoana 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de 
competenţă se află sediul sau punctul de lucru. 

Din aceste considerente se impune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al 
Sectorului 4 prin care să se stabilească condiţiile de emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi 
distractive, precum şi aprobarea modelelor de autorizaţii şi cerere (formulare tipizate). 
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