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Având în vedere prevederile 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.  

Această taxă se stabileşte de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi se face 
venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea. Pentru anul 
2016 această taxa a fost stabilită de către 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. 

În procedura de emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică şi a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive, numite în 
continuare autorizaţie,  se va avea în vedere necesitatea ca agentul economic să fie înmatriculat 
la Registrul Comerţului şi să facă dovada autorizării punctului de lucru pentru care solicită 
autorizarea aşa cum prevede Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la 
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor 
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru 
aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările 
ulterioare,  la Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, Anexa 1 – Lista activităţilor supuse 
procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, restaurantele care deţin peste 100 de locuri au 
obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu. 

Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, la art.5, alin.(2) prevede că exercitarea de 
activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică necesită 
cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat, iar la art.10 orarul de funcţionare 
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va fi stabilit cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică. 
Reglementărilor privind liniştea şi ordinea publică sunt completate de Legea nr. 61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Agenţii economici care desfăşoară activitate de alimentaţie publică au obligaţia de a 
depune la dosarul solicitării autorizaţiei o declaraţie privind încadrarea pe tipuri a unităţii în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 
neincluse în structurile de primire turistice. 

Pentru unităţile care funcţionează în spaţii care au altă destinaţie decât restaurant sau bar, 
schimbarea destinaţiei se poate face în condiţiile art.42 din Legea nr. 230/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările 
ulterioare, ’’Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă faţă de destinaţia iniţială, conform proiectului iniţial al clădirii cu locuinţe, se 
poate face numai cu avizul comitetului executiv şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu 
care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării.’’ 

Agenţii economici care desfăşoară activitate de alimentaţie publică trebuie să aibă 
dovada încheierii unui contract de salubrizare cu o societate specializată conform Ordonanţei nr. 
21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

Totodată, vizăm obligativitatea agenţilor economici de a prezenta la momentul solicitării 
autorizaţiei, în funcţie de specificul activităţii care urmează să fie autorizată, precum şi a 
spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială, autorizaţie/aviz P.S.I. conform 
Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de 
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, 
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 19/2014 şi/sau autorizaţie/aviz I.S.C.I.R. 
conform legislaţiei care reglementeaza activitatea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Instalaţiilor 
de Ridicat. 

Având în vedere condiţiile prevăzute în actele normative sus menţionate, considerăm 
necesară punerea acestora în aplicare prin emiterea unei autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică şi a unei autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative 
şi distractive, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4. 

În consecinţă se impune adoptarea unei hotărâri de Consiliul Local al Sectorului 4 prin 
care să se stabilească condiţiile legale de autorizare a activităţii de alimentaţie publică şi a 
activităţilor recreative şi distractive, aşa cum sunt ele stabilite de actele normative în vigoare la 
data emiterii. 
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