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Directia
, Venituri

Directia Venituri este compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Generale Economice a Primariei
Municipiului Bucuresti cu atributii privind stabilirea, urmarirea, constatarea, executarea silita, controlul si
Încasarea veniturilor bugetului local.

1. Serviciul Urmarire Creante
• Obiectul de activitate este de a urmari Încasarea creantelor rezultate din contractele
economice Încheiate Între Primaria Municipiului Bucuresti si diverse persoane juridice si fizice
pentru urmatoarele tipuri de contracte:
Asociere
Concesiuni
Inchirieri

in baza Legii nr.219/1998

si Legii nr.50/1991,

republicata

spatii de parcare si terenuri;

Vanzari spatii cu alta destinatie;
Concesiuni

•

in baza HG.nr.441/1991;

Contracte

de concesiune

cabinete

medicale În baza HGR 884/2004

Contracte

de concesiune

În baza altor reglementari

legale

În conformitate
cu dispozitiile O.G. nr. 92/2003, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa data scadentei se vor emite titluri executorii si somatii pentru toate debitele
restante.

2. Serviciul Urmarire Contracte Consolidari
• Obiectul de activitate este de a urmari Încasarea creantelor rezultate din contractele privind
finantarea cheltuielilor lucrarilor de consolidare a imobilelor cu grad ridicat de risc seismic În
conformitate
cu prevederile O.G. 20/1994, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Serviciul Urmarire Alte Venituri
•

Obiectul

principal

- efectuarea controlului
Bucuresti si la unitatile
bugetului CGMB ;

de activitate

este:

fiscal la directiile de impozite si taxe locale ale sectoarelor municipiului
subordonate Consiliului General privind Încasarea si virarea veniturilor

.,

- efectuarea inspectiei fiscale la societatile comerciale platitoare ale taxei de publicitate (3% din
valoarea contractului de publicitate) privind Încasarea si virarea la bugetul CGMB.
•
•
•
•

Solutioneaza cererile de restituire a sumelor necuvenite bugetului CGMB;
Urmareste veniturile constituite din impozite, taxe locale si amenzi;
Face propuneri de fundamentare a proiectelor de hotarâre privind impozitele si taxele
locale;
Întocmeste somatiile privind plata amenzilor emise de organele de control ale PMB.

4. Biroul Analiza Economica
•
•
•

Obiectul de activitate al biroului este:
Urmarirea veniturilor reprezentand din dividende si varsaminte din profitul net de la
societatii le comerciale si regiile autonome din subordinea C.G.M.Bucuresti
Analiza lunara a incasarilor din venituri comparative cu bugetul aprobat;

•

Analiza economica asupra tuturor taxelor locale

•

Fundamentarea si intocmirea Bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru
partea de venituri (constituite din impozite, taxe si alte venituri):
Indexarea chiriilor spatii cu alta destinatie in conformitate cu prevederile legale

•

5. Serviciul Executare Silita
- aplica procedura de executare silita a creantelor bugetare si locale prin popriri,
sechestre, etc. În conformitate cu prevederile O.G.nr.92/2003 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
6. Biroul Regularizari Taxe Autorizare
•

•

Obiectul de activitate al serviciului este de a incasa taxele pentru urmatoarele
evenimente:
Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru filmare;
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru spectacole În aer liber, festivaluri,
manifestari promotionale;
Taxa pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii;
Regularizarea taxelor pentru autorizatie de construire.

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

pag.2

