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Prin adresa nr. 160883/17.08.2022 ne-a fost înaintată documentaţia aferentă proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a "Autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti", în vederea analizării ş i întocmirii, după caz, a raportului de 

specialitate, în termenul stabilit prin rezoluţia Secretarului General al Sectorului 2. 

Prin Referatul de aprobare, anexat proiectului de hotărâre, este justificată necesitatea 

aprobării Metodologiei pentru emiterea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor şi 932-Alte activităţi recreative şi distractive pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti. 

În acest sens, conform art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 

„Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele în grupele CAEN 561-restaurante, 

563-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932-Alte activităţi recreative şi 

distractive pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, datorează bugetului local al 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ - teritorială se 

desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/avizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţă aferentă activităţilor respective, o sumă 

de : 
./ până la 4000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2

, inclusiv; 

./ până la 8000 lei, pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2
;" 

Coroborat cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 105/2021 privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, pentru anul 2022; 

Prin Referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Urbanism şi Gestionare Teritoriu 

se arată că în urma adoptării H.C.L. Sector 2 nr. 100/2022 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Primarului Sectorului 2 şi respectiv ale Direcţiei Publice de Evidenţă 

Persoane şi Stare Civilă Sector 2, activitatea de emitere a Autorizaţiei privind desfăşurarea 

activ ităţi lor a trecut de la Poliţia Locală Sector 2 la Direcţia Urbanism, Cadastru Şi 

Gestionare Teritoriu. 
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Ţinând cont de art. 475 alin. (5) din Legea nr. 227/201 5 privind Codul Fiscal: 

Autoriza/ia privind desfăşurarea activităJilor prevăzute la alin. (3), în cazul în care persoana 

îndeplineşte condijiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de 

competen/ă se află sediul sau punctul de lucru. 
În concluzie, faţă de toate aspectele redate mai sus, precum şi în rapo11 de prevederile 

art. 166 alin 2 lit. 1) din O.U.G. nr. 57/2019, Serviciul Asistenţă Juridică din cadrul Direcţiei 

Juridică, opinează ca există cadru legal în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local 

Sector 2 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a "Autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri şi 

alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti " 
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