
                         MUNICIPIUL   BUCUREŞTI 
                         SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI          
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                    Direcţia  Impozite si Taxe Locale Sector 3 este operator date cu caracter personal autorizat nr.3090/17.08.2006   

DECLARAŢIE DE IMPUNERE

privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

NUME ................................................................... PRENUME..............................................................
ACTUL DE IDENTITATE .................... SERIA ................................. NR ..................................... ..
CODUL NUMERIC PERSONAL ........................................................ ...............................................
LOCALITATEA................................,STRADA................................................................,NR ..........., 
BL....................., SC..................., ET................, AP........ SECTOR................., CODUL POŞTAL
...........................................TELEFON/FAX .........................................................................................

Nr.crt Locul amplasării Perioada(nr.
luni)

Suprafaţa de
teren

ocupată

Destinaţie utilizare
loc

public*

Valoare taxa

(lei/mp/zi)

Total taxă

0 1 2 3 4 4 5

* - se va menţiona una din cele 15 destinaţii prezentate mai jos

DESTINAŢIILE DE UTILIZARE ALE LOCURILOR PUBLICE

1. Taxa pentru  utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea  unor  activităţi de comercializare cu caracter  sezonier
(ocazional)
2.  Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare(inclusiv flori)
3. Taxa pentru  utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentatie publică şi terase de vară
4. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii
5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc şi schimb valutar
6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite şi anexe la construcţii
7.  Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare exclusivă de presă şi carte
8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de şantier
9.  Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă
10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje
11. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promoţionale
12.  Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare
13. Taxa pentru terenuri apartinand domeniului public folosite pentru culturi agricole
14. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru căi suplimentare de acces

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţie, declar pe propria raăpundere, cunoscând prevederile art. 474
Cod Penal, că datele din această declaraţie sunt reale şi complete.

Data completării................../ 20… ......................................................
(semnătura autografă)


