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proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autoriza/iei privind 

desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 5 61 - restaurante, 563 - Baruri şi alte 

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

al Municipiului Bucureşti " 

În urma adoptării H.C.L. Sector 2 m. l 00/2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de .specialitate al Primarului 

Sectorului 2 şi respectiv ale Direcfiei Publice de Evidenfă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, 

activ itatea de emitere a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţi l or a trecut de la Poli ţi a Locală 

Sector 2 la Direcţia U rbanism, Cadastru Şi Gestionare Teritoriu. 

Având în vedere prevederile Codului Fiscal, art. 475, alin . (3), comerci anţii care desfăşoară 

activitate din clasa restaurante ş i baruri, conform clasificării activităţilor din economia naţională, 

datorează bugetului local în a cărui rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea o taxă 

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de consiliile locale . şi care se face 

venit la bugetul local, propunem modificarea prevederilor anterioare privind Metodologia de emitere 

a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţi lor prevăzute de grupele CAEN 5 61 - restaurante, 563 -

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturi l or şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive în 

conformitate cu dispoziţiile legale ce au survenit urmare a H.C.L. Sector 2 m. l 00/2022. 

Întrucât administraţia publică locală a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi-a propus 

îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciului public, supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autoriza/iei privind 

desfăşurarea activităfilor prevăzute de grupele CAEN 5 61 - restaurante, 563 - Baruri şi alte 

activităfi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităfi recreative şi distractive în conformitate cu 

cele mai sus menţionate. 
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