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           JUDEȚUL IALOMIȚA                                                                                     Anexă  
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI        la proiectul HCL nr. 87 din 17.11.2021 
 

REGULAMENT  
privind stabilirea criteriilor de majorare a impozitului pe clădirile  

şi terenurile neîngrijite de pe raza orașului Căzănești 
  

CAP. I. GENERALITĂŢI  
ART. 1. Obiectivul principal al prezentului regulament îl constituie asigurarea punerii în 

valoare şi în siguranţă a fondului construit prin atingerea următoarelor ţinte:  
- gestionarea eficientă a patrimoniului construit;  
- punerea în siguranţă a domeniului public;  
- ridicarea conştiinţei civice a cetăţenilor care deţin proprietăţi pe raza localității Căzănești; 
- asigurarea cultivării terenurilor, amenajarea și folosirea lor pentru producția agricolă;   

  ART. 2. Obiectul regulamentului este elaborarea cadrului legal local privind condiţiile de 
majorare a impozitelor cu până la 500% pe terenurile neîngrijite situate în extravilan, respectiv 300% 
pentru clădirile și terenurile situate în intravilanul orașului Căzănești.  

ART. 3. Cadrul legal aplicabil prezentului regulament este următorul: 
- Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a 

localitatilor, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările 

și completările ulterioare;  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor, republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinul MLPTL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completările si modificările ulterioare;  
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- Legea nr.153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările 

și completările ulterioare;  
ART. 4. Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament au următorul înţeles:  
a) întreţinere - set de lucrări în vederea păstrării în bune condiţii, pentru a face să dureze 

aspectul şi stabilitatea unei construcţii, fără afectarea integrităţii acesteia;  
b) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, componentele 

artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din 
acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu 
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terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative 
din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 
ştiinţific sau tehnic;  

c) notă tehnică de constatare - document întocmit de reprezentanţii Primăriei orașuilui 
Căzănești numiti prin dispoziția primarului, care constă în evaluarea vizuală a stării 
tehnice a elementelor clădirii, vizibilă dinspre domeniul public, prin care se stabileşte 
încadrarea clădirii în una dintre cele 4 categorii: foarte bună, bună, satisfăcătoare si 
nesatisfăcătoare și a terenurilor neîngrijite; 

d) proprietari - persoane fizice şi juridice de drept public sau privat care deţin în posesie 
clădiri si terenuri;  

e) reparaţii capitale - înlocuirea sau refacerea parţială sau completă a unor elemente 
principale ale construcţiei;  

f) reparaţii curente - ansamblu de operaţii efectuate asupra unei construcţii în vederea 
menţinerii sau readucerii în stare de normală de funcţionare, fără afectarea stabilităţii şi 
integrităţii acesteia;  

g) reabilitare - orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea 
performanțelor de siguranţă si exploatare a construcţiilor existente inclusiv a instalaţiilor 
aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul 
cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege;  

h) tronson de clădire - parte dintr-o clădire, separată prin rost, având aceleaşi caracteristici 
constructive;  

i) teren neîngrijit - reprezintă terenul care deşi se află într-un cartier construit și locuit, 
unde este ocupat de clădiri şi, de obicei, este neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări 
de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic și pe care de regulă 
extinsă abandonate deşeuri (din construcţii, vegetale, gunoaie, orice tip de depozite 
necontrolate, etc), pe care este crescută vegetaţie necultivată din abundenţă (buruiană);  

j) terenurile cu destinaţie agricolă - terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, 
pepinierele viticole, pomicole, păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele și altele 
asemenea - cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din aranjamentele silvice, 
păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările 
piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, 
platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi 
terenurilor neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.  

k) Terenurile necultivate - reprezintă suprafeţele de teren arabil care nu au fost cultivate o 
perioadă de până la doi ani, cunoscute sub denumirea de pârloage.  

l) Ogoarele - reprezintă suprafeţele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului 
anterior sau în primăvara anului curent şi nu au fost însămânţate, în scopul refacerii 
solului.  

m) Terenurile agricole nelucrate - reprezintă suprafeţele de terenuri agricole neîntreţinute, 
respectiv terenurile necultivate, care nu au fost arate, cu un grad mare de îmburienare. 

   
CAP. II. DOMENIUL TERITORIAL DE APLICABILITATE  

  ART. 5. Prezentul regulament se aplică tuturor clădirilor și terenurilor neîngrijite din raza 
administrativ-teritorială a Orașului Căzănești, dar cu prioritate:  

a) clădirile situate în fostele incinte industriale;  
b) terenurilor libere de construcţii cuprinse în perimetrul intravilan și extravilan;  
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c) terenurilor agricole nelucrate timp de doi ani consecutivi.  
 

CAP. III. PREVEDERI   SPECIFICE  
  ART. 6. (1) Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, au obligaţia să efectueze 
lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, 
a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea. 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) proprietarii clădirilor, a anexelor acestora și a incintelor, 
persoane fizice sau juridice au obligația să efectueze lucrări de reabilitare, reparații capitale și reparaţii 
curente, astfel încât să se asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora.  

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), proprietarii terenurilor din intravilan, persoane fizice sau 
juridice, au obligația să efectueze lucrări specifice pentru îndepărtarea vegetaţiei necultivate, 
împrejmuirea terenului astfel încât să se preîntâmpine adăpostirea câinilor fără stăpân și să nu permită 
depozitarea necontrolată a deşeurilor.  

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), proprietarii terenurilor agricole din intravilan și din 
extravilan, persoane fizice sau juridice, au obligația să asigure cultivarea acestora precum și protecţia 
solului.  

ART. 7. (1)  Se stabileşte următoarea clasificare a clădirilor/terenurilor, în raport cu starea 
tehnică a clădirii/terenului atestată pe baza Notei tehnice de constatare:  

a) clădiri cu stare tehnică a clădirii corespunzător sau necorespunzător;  
b) terenuri neîngrijite cu stare tehnică corespunzător sau necorespunzător; 
c) terenuri agricole necultivate timp de doi ani consecutivi cu stare tehnică corespunzător sau 

necorespunzător. 
(2) Clădirile/terenurile care intră sub incidenţa acestui regulament, sunt cele încadrate la 

starea necorespunzătoare.  
ART. 8. Starea tehnică corespunzătoare sau necorespunzătoare este stabilită de către 

reprezentanţii Primăriei orașului Căzănești numiți prin dispoziția primarului, în urma întocmirii "Notei 
tehnice de constatare" care cuprinde criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor pentru evaluarea 
stării tehnice, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 1- pentru clădiri, anexa nr. 2 – pentru terenuri 
din intravilan și anexa nr. 3 – pentru terenuri din extravilan. 

 
CAP. IV. PROCEDURĂ PENTRU IDENTIFICAREA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE  
ART. 9. Identificarea clădirilor neîngrijite privind starea tehnică se va face în urma 

verificărilor şi constatărilor în teren, prin completarea „Notei tehnice de constatare”.   
 ART. 10. Încadrarea clădirilor in categoria clădiri neîngrijite se va face conform următoarei 
metodologii:  

a) clădirea neîngrijită este clădirea care prezintă degradări cu stare tehnică necorespunzătoare; 
b) fac excepţie de la majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite pentru care proprietarii deţin 

Autorizaţie de Construire valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării şi au anunţat la 
Inspectoratul Judeţean în Construcţii şi la Primărie, începerea lucrărilor; 

c)  în vederea identificării clădirilor neîngrijite, se împuternicesc reprezentanţii Primăriei 
orașuilui Căzănești să efectueze la sesizări, verificări pe raza unităţii administrativ-teritorială, şi să 
întocmească nota tehnică de constatare a stării tehnice a clădirii, ce va fi însoţită în mod obligatoriu 
de fotografii care să ateste starea clădirii la data inspecţiei. 

d) după identificarea şi evaluarea clădirii, prin grija persoanelor prevăzute la lit. c), proprietarul 
va fi somat ca într-un anumit termen stabilit de aceștia, dar nu mai târziu de 1 noiembrie al anului în 
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curs, să efectueze lucrările de întreţinere necesare şi să menţină în continuare clădirea în stare de 
îngrijire;  

e) dacă, în interiorul termenului acordat, proprietarul clădirii s-a conformat somaţiei, se încheie 
proces-verbal de conformitate;  

f) dacă, după expirarea termenului acordat, se constată în teren, că proprietarul nu a efectuat 
lucrările de întreţinere necesare, persoanele prevăzute la lit. c) vor încheia o notă de constatare în care 
va fi consemnată menţinerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentului Regulament, 
ca fiind neîngrijite. În acest caz, Nota de constatare cu propunerea de majorare a impozitului si celelalte 
documente vor fi transmise, Compartimentului de Impozite si Taxe Locale care va promova proiectul 
de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.  
  

CAP. V. PROCEDURA PENTRU IDENTIFICAREA TERENURILOR NEÎNGRIJITE  
ART. 11. Identificarea terenurilor neîngrijite situate in intravilan cu stare tehnică 

necorespunzătoare se va face în urma verificărilor şi constatărilor în teren prin completarea Notei 
tehnice de constatare a stării terenurilor.  

ART. 12. Încadrarea terenurilor situate în intravilan, în categoria terenurilor neîngrijite se va 
face conform următoarei metodologii:  

a) în vederea identificării terenurilor din intravilan, care intră în categoria terenurilor 
neîngrijite, se împuternicesc reprezentanţii Primăriei orașului Căzănești, să efectueze la sesizări, 
verificări pe raza unităţii administrativ-teritorială, şi să întocmească nota tehnică de constatare a stării 
terenurilor, ce va fi însoţită în mod obligatoriu de fotografii care să ateste starea acestora la data 
inspecţiei;  

b) fac excepţie de la majorarea impozitării, terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin  
Autorizatii de Constructii valabilă, în vederea construirii şi au anunţat la Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii şi la Primărie, începerea lucrărilor; 

c) după identificarea şi evaluarea terenului, prin grija persoanelor prevăzute la lit. a), 
proprietarul va fi somat că într-un anumit termen stabilit de aceștia, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 
al anului în curs să efectueze lucrările de întreţinere necesare (îngrădire, cosire, igienizare, după caz) 
şi să îl menţină în continuare în stare de îngrijire. 

d) dacă în interiorul termenului acordat, proprietarul terenului s-a conformat somaţiei, se 
încheie proces- verbal de conformitate;  

e) dacă după expirarea termenului acordat, se constată în teren, că proprietarul nu a efectuat 
lucrările de întreţinere necesare, persoanele prevăzute la lit. a) vor încheia o notă de constatare în care 
va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor considerate, conform prezentului 
Regulament, ca fiind neîngrijit. În acest caz, Nota de constatare cu propunerea de majorare a 
impozitului si celelalte documente vor fi transmise, Compartimentului de Impozite si Taxe Locale 
care va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.  

ART. 13. În cazul terenului agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi, impozitul pe teren 
se majorează începând cu al treilea an în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie:  

a) în vederea identificării proprietarilor şi a terenurilor agricole nelucrate, se împuternicesc 
reprezezentanții Primariei orașului Căzănești, să efectueze la sesizări, verificări și constatări pe teren, 
având la bază datele din registrul agricol, informaţiile primite de la alte instituţii abilitate cum sunt: 
A.P.I.A. și D.J.A. Ialomița şi altele asemenea, constatări ce se vor consemna într-o notă tehnică de 
constatare a situaţiilor existente în fiecare an ce va fi însoţită în mod obligatoriu de fotografii care să 
ateste starea acestora la data inspecţiei;  
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b) după identificarea şi evaluarea terenului, prin grija persoanelor prevăzute la lit. a), 
proprietarul va fi somat anual. Dacă proprietarul terenului s-a conformat somaţiei, se încheie proces- 
verbal de conformitate; 

c) dacă timp de de doi ani consecutiv se constată că terenul agricol nu a fost lucrat, persoanele 
menţionate la lit. a), vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea terenului în 
categoria celor considerate, conform prezentului Regulament, ca fiind nelucrat. În acest caz, Nota de 
constatare cu propunerea de majorare a impozitului si celelalte documente vor fi transmise, 
Compartimentului de Impozite si Taxe Locale care va promova proiectul de hotărâre de majorare a 
impozitului pentru imobilul respectiv în lunile noiembrie-decembrie al anului în curs.  

 
CAP. VI. STABILIREA IMPOZITULUI MAJORAT  
ART. 14. Nivelul impozitului pe clădire / teren majorat se stabileşte anual prin Hotărârea 

Consiliului Local de stabilire a impozitelor şi taxelor pentru anul următor.  
ART. 15. În baza prevederilor Codului Fiscal şi a Hotărârii Consiliului Local pentru stabilirea 

impozitelor şi taxelor pentru anul următor, în cazul clădirilor şi terenurilor stabilite ca având stare 
necorespunzătoare se aplică majorarea impozitului până la remedierea situației constatate.  
 ART. 16. Măsura impozitului pe clădire / teren majorat se aprobă de către Consiliul Local al 
Orasului Căzănești, individual pentru fiecare clădire/teren în parte şi se aplică tuturor 
proprietarilor/coproprietarilor imobilului începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
a fost adoptată hotărârea. Hotărârea Consiliului Local are caracter individual, va cuprinde elementele 
de identificare privind zona în cadrul localităţii, respectiv elementele de identificare potrivit 
nomenclaturii stradale, precum şi datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va 
opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi va comunica actul administrativ fiscal în baza 
hotărârii consiliului local. 
 ART. 17. Hotărârea Consiliului Local și Decizia de impunere a impozitului pe clădire / teren 
majorat se transmit proprietarilor/coproprietarilor clădirii/tronsonului de clădire/terenului prin grija 
Compartimentului Impozite si Taxe Locale Căzănești.  

ART. 18. În cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează 
imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire 
necesare, se reia procedura prevăzută în prezentul regulament, pe numele noului proprietar. 

 
CAP. VII. REVIZUIREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI/ TEREN MAJORAT  
ART. 19. Proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite au obligaţia notificării către 

Compartimentul Impozite si Taxe Locale cu privire la stadiul măsurilor de remediere luate, în caz 
contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la nivelul cotei de majorare 
stabilită de Consiliul local.  

ART. 20. În situaţia în care proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite comunică luarea 
măsurilor de remediere, reprezentanții Primăriei orașului Căzănești vor verifica starea tehnică a 
acesteia prin întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea 
măsurii impozitului majorat. În cazul în care se stabilește sistarea măsurii impozitului majorat, 
Compartimentul de Impozite si Taxe Locale, în baza Notei de constatare va promova un proiect de 
hotărâre de sistare a măsurii de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.  

 
INIȚIATOR, 

CONSILIER LOCAL 
VLAD ADRIAN 
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Anexa nr .1  

La Regulament 
  

NOTA TEHNICĂ DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE A CLĂDIRILOR DIN 
ORAȘUL CĂZĂNEȘTI 

 

Comisia numită prin Dispoziția Primarului orașului Căzănești nr. ____ din ______   în următoarea 
componență s-a deplasat la adresa imobilului situate în orașul Căzănești, str. ________, nr. ____, 
proprietatea lui …………….. în data de ………………….. și a constatat  următoarele:  
1. Acoperiş  
învelitoare   Punctaj  

□   nu există (nu este cazul)    
□   fără degradări    0  
□   degradări minore  învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată parţial (maxim 

10% din suprafaţa totală). Suficientă reaşezarea 
materialului învelitorii şi remedieri locale.  

2  

□   degradări medii  învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată în proporţie 
mare (10-30% din suprafaţa totală), coamele sunt 
neetanşe, Necesită înlocuire şi fixare.  

6  

□   degradări majore  învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată peste 30% din 
suprafaţa totală, coamele sunt neetanşe, Curburi, rupturi 
majore. Necesită înlocuirea totală.  

10  

•Indiferent de materialul din care este alcătuită ţiglă, tablă, şindrilă etc  
 Cornişă - Streaşină - Atic   Punctaj  

□   fără degradări    0  
□   degradări minore  Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate 

punctual. Nu sunt urme de umiditate. Este suficientă 
reparaţia punctuală.  

1  

□   degradări medii  Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate 
parţial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe 
alocuri. Necesită înlocuire şi refacere parţială.  

3  

□   degradări majore  Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate 
peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă, necesită 
înlocuirea totală, risc pentru trecători.  

5  

Indiferent dacă este streaşină orizontală, înclinată sau înfundată.  

Jgheaburi - Burlane şi Elemente de Tinichigerie Punctaj  
□ nu există (nu este cazul)  
□   fără degradări    0  
□   degradări minore  Sunt necesare reparaţii punctuale şi/sau curăţirea 

jgheburilor 
3 

□   degradări medii  Jgheaburi şi burlane deteriorate parţial (neetanşe şi 
deformate) şi/sau înfundate (de exemplu cu elemente 
vegetale). Necesită înlocuire parțială 

5 

□   degradări majore  Jgheaburi şi burlane deteriorate în totalitate sau 
lipsă (chiar şi parţial). Necesită înlocuire totală 

10  

Indiferent de materialul din care suni alcătuite, împreună cu decoraţia specifică, dacă există, etc.. 
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2. Faţade  
Tencuială   Punctaj  

□   fără degradări    0  
□   degradări minore  Degradări punctuale şi incidentale ale tencuielii. Fără 

igrasie. Posibilă remedierea punctuală.  
2  

□   degradări medii  Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafaţa 
faţadelor). Igrasie uşoară. Suprafeţele se retencuiesc şi 
rezugrăvesc.  

6  

□   degradări majore  Porţiuni de tencuială ce cad, se desprind şi/sau sunt 
puternic umede, tencuială degradată peste 30% din 
suprafaţă. Suprafeţele se refac total.  

10  

"Se vor lua în considerare balcoanele, soclul şi alte elemente componente ale faţadelor, dacă acestea există.  
 

 
Zugrăveală   Punctaj  

□   fără degradări    0  
□   degradări minore  Zugrăveală exfoliată Incidental. Posibilă remedierea 

punctuală.  
1  

□   degradări medii  Zugrăveală exfoliată parţial (10-30% din suprafaţa 
faţadelor) sau având un aspect murdar, prăfuit. 
Suprafeţele se rezugrăvesc.  

3  

□   degradări majore  Zugrăveală exfoliată şi/sau decolorată peste 30% din 
suprafaţă. Zugrăveala in cromatica neadecvata, 
neconforma cu paletarul stabilit in studiul de faţade din 
Centrul Istoric elaborat de PMO.Suprafeţele se refac şi 
se rezugrăvesc în totalitate.  

5  

* Se vor lua în considerare şi ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale faţadelor spre stradă, dacă acestea există.  
Tâmplărie   Punctaj  

□   fără degradări    0  
□   degradări minore  Vopsire defectuoasă (scorojită), uşoară uzură a 

materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. 
Tâmplărla se revopseşte şi se remediază punctual.  

1  

□   degradări medii  Materiale componente deteriorate, deformate, 
nefolosibile şi/sau defecte (cel puţin un element). Nu 
lipsesc elemente. Reparaţii şi înlocuire.  

3  

□   degradări majore  Materiale componente puternic deteriorate şi deformate. 
Elemente de tâmplărie lipsă (cel puţin un element). 
Materiale componente necorespunzatoare, inlocuite 
abuziv si care nu respecta reglementările PUG avizat ( 
de ex. PVC in loc de lemn) sau cu nerespectarea 
designului original . Necesită înlocuire completă.  

5  

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane şi jaluze, dacă este cazul), uşi (împreună cu vitrine), porţi de acces.  
Elemente decorative ale faţadei   Punctaj  

□   nu există (nu este cazul)    
□   fără degradări    0  
□   degradări minore  Elemente decorative incomplete şi/sau afectate în timp 

de factori atmosferici şi biologici şi/sau neconforme cu 
caracterul zonei.  

2  

□   degradări medii  Elemente decorative care lipsesc de pe faţade, inclusiv 
cele îndepărtate in mod abuziv.  

6  

□   degradări majore  Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de 
cădere. Elemente de tlnichigerle care lipsesc. Risc major 
pentru trecători.  

10  

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, pollstiren etc.  
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3. Deficienţe structurale vizibile din exterior 

Şarpantă   Punctaj  
□   nu există (nu este cazul)    
□   fără degradări    

 
0  

□   degradări medii  
 

Coşuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de 
cădere. Coşuri de fum care prezintă elemente de decoraţie 
lipsă. Deformări sau rupturi punctuale ale coamelor, 
cosoroabelor sau căpriorilor.  

8 

 □   degradări majore   Elemente din lemn rupte şi/sau lipsă, deformări majore 
ale structurii şarpantei. Coşuri de fum şi/sau lucarne lipsă 
parţial sau total.  
 

10  
 

Se vor lua în considerare şi coşurile de fum, lucarnele etc. componente ale şarpantei.  
Pereţi   Punctaj  

□   fără degradări    0  
□   degradări medii  Elemente lipsă pe suprafeţe mai mari (colţuri de clădire, 

soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui 
proiect tehnic autorizat.  

16  

□   degradări majore  Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită şi/sau 
deformată, elemente componente ale structurii verticale 
lipsă parţial sau total. Clădire ruină.  

30  

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.  
   
4. Împrejmuire  

□   nu există (nu este cazul)    
□   fără degradări    0  
□   degradări minore  Zugrăveală şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate 

incidental. Posibilă remedierea punctulă.  
1  

□   degradări medii  Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala 
şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporţie 
de peste 10% din suprafaţă.  

3  

□   degradări majore  împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări 
structurale vizibile, împrejmuirea  
lipseşte parţial.  

5  

 * Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea şi de elemente sale decorative.  

Cauzele degradărilor        
  

□  degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltraţii de apă, igrasie, trecerea timpului 
etc.  

□  degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreţinerea unei clădiri  
□  degradări intenţionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislaţiei în vigoare, a R.L.U. 

etc.  
* In evaluarea imobilelor se vor identifica şi cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai multe variante) 
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Observaţii imobil / Masuri stabilite  

Definiţia generală a categoriilor de degradări  

Degradări minore.  
Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparaţiile la diferite elemente sau locuri. 
Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafaţă. în spatele degradărilor minore nu se ascund degradări 
majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.  

Degradări medii.  
Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând, Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafaţă sau 
corp de construcţie. în spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. 
Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parţial.  

Degradări majore.  
Aceste degradări sunt grave şi trebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul 
degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcţie, presupune fisuri mari 
care influenţează structura imobilului. Corpurile de construcţie trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul 
arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde şi/sau este distrus în mod intenţionat  
  
CALCULUL punctajului  in urma evaluarii  si stabilirea starii tehnice  a cladirii   
  
Punctajul total.  
După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta 
corespunzătoare nivelului de degradare).  

Punctajul de referinţă.  
În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu, construcţiile cu acoperiş 
tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii şi a şarpantei sau construcţiile care nu sunt 
împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor 
categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fişei de evaluare. Rezultatul obţinut 
astfel reprezintă punctajul de referinţă.  

Punctajul procentual.  
Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărţirii 
punctajului total la punctajul de referinţă (punctajul total / punctajul de referinţă x 100). Punctajul procentual 
se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.  

Stabilirea stării tehnice a clădirii  
In funcţie de rezultatul punctajului procentual, se stabilesc următoarele limite:  
Stare tehnica foarte bună: 0 %                 - CORESPUNZATOARE  
Stare tehnica bună:  0,1 % - 6,0 %       - CORESPUNZĂTOARE  
Stare tehnica satisfăcătoare:   6,1 % - 25,0 % - CORESPUNZATOARE  
Stare tehnica nesatisfacatoare:   > 25,1 %  - NECORESPUNZATOARE  
  
  

PUNCTAJ  PUNCTAJ  PUNCTAJ  STAREA TEHNICA  
TOTAL  REFERINŢĂ  PROCENTUAL    

  
SEMNATURI  
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 Anexa nr .2  
La Regulament 

  
  
NOTA TEHNICĂ DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE A TERENURILOR 

SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN CATEGORIA  TERENURILOR NEÎNGRIJITE DIN 
ORAȘUL CĂZĂNEȘTI 

 

Comisia numită prin Dispoziția Primarului orașului Căzănești nr. ____ din ______   în următoarea 
componență s-a deplasat la adresa imobilului situate în orașul Căzănești, str. ________, nr. ____, 
proprietatea lui …………….. în data de ………………….. și a constatat  următoarele:  

 
 
Întreţinere  
 

□ Întreţinut  0  
□ Neîntreţinut  25 
□ Îngrădit 0 
□ Neîngrădit 25 
□ Fără deșeuri    0  
□ Cu deșeuri  50  
  
Calculul punctajului în urma evaluării  
Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare.  
Punctajul de referinţă este de 100 de puncte.  
Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) in urma impartirii 
punctajului total la punctajului de referinta(PT/PR x 100)  
PT se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.  
 
Stabilirea stării tehnice a terenului 
Stare tehnică:  25,0% - CORESPUNZATOARE  
Stare tehnica nesatisfacatoare:   > 25,1 %  - NECORESPUNZATOARE  
 
 
PUNCTAJ TOTAL  PUNCTAJ 

REFERINŢĂ  
PUNCTAJ  
PROCENTUAL  

STARE 
CORESPUNZĂTOARE/  
NECORESPUNZATOARE  

        
SEMNATURI  
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Anexa nr. 3  

La Regulament 
   
NOTA TEHNICĂ DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE A TERENURILOR 

SITUATE ÎN EXTRAVILAN ÎN CATEGORIA  TERENURILOR NECULTIVATE DIN 
ORAȘUL CĂZĂNEȘTI 

 

Comisia numită prin Dispoziția Primarului orașului Căzănești nr. ____ din ______   în următoarea 
componență s-a deplasat la adresa imobilului situate în orașul Căzănești, str. ________, nr. ____, 
proprietatea lui …………….. în data de ………………….. și a constatat  următoarele:  

 
 
Întreţinere  
 

□ Cultivat 0  
□ Necultivat  100 

Calculul punctajului în urma evaluării  
Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare.  
Punctajul de referinţă este de 100 de puncte.  
Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) in urma impartirii 
punctajului total la punctajului de referinta(PT/PR x 100)  
 PT  se  calculează  pentru  fiecare  imobil  evaluat  în parte.  
 
  
  
PUNCTAJ TOTAL  PUNCTAJ 

REFERINŢĂ  
PUNCTAJ  
PROCENTUAL  

STARE 
CORESPUNZĂTOARE/  
NECORESPUNZATOARE  

        
SEMNATURI  
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Anexa nr. 4  
La Regulament 

 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CĂZĂNEȘTI  
NR.                      /                        
                                                   

N O T A DE  C O N S T A T A R E 
   

Comisia numita  prin decizia primarului  de identificare a imobilelor (terenuri/cladiri) 
neingrijite de pe raza administrativa a orasului Căzănești s-a deplasat in teren in data de 
………………….. in locatia …………………… si a constatat  urmatoarele:  
- Teren  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- Cladire  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

-Masuri dispuse: (majorarea impozitului  pe cladiri  cu …………..%  și teren cu………….%)  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

COMISIA  
de identificare a imobilelor (terenuri /cladiri )neingrijite de pe raza orasului  
Căzănești   
                                      …  
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………       
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 Anexa nr.5 la Regulanent  
  
UNITATEA  ADMINISTRATIV TERITORIALA  CĂZĂNEȘTI  
NR.                           /  

SOMATIE  
                         
  
  

Prin care va punem in vedere ca pana la data de ……………………….sa procedati la 
luarea masurilor de salubrizare  a terenului  si pana la data de …………………….. pentru 
salubrizarea si punerea  sub siguranta a cladirii .  
          In temeiul art.1, aliniatul 1,2,si 3 din Legea nr.153/2011 privind masuri de crestere a 
calitatii arhitectural-ambientale;  
          In temeiul art.1378 si art.1376 alin.1 din Codul civil;  
          In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea  executarii lucrarilor de 
constructii modificata prin Legea nr.261/2009 si a Ordinului  ministrului  dezvoltarii regionale  
si locuintei  nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor  metodologice  de aplicare  a Legii 
50/1991, art.17, alin.4;  
          In temeiul  prevederilor art.9 lit.a,b,c, si art.10 lit. a, b, c  din OG.nr.21/2002 privind 
gospodarirea  localitatilor urbane si rurale, actualizata;  
          In temeiul  prevederilor art. 489, alin.5,6,7,si 8 din Legea nr.227/2015 privind  
Codul Fiscal;  
           Nerespectarea termenului  si masurilor dispuse prin prezenta somatie , atrage dupa 
sine aplicarea prevederilor  legislatiei specifice  in domeniu, respectiv  majorarea impozitului  
pe cladire/teren  cu pana la 300%  
  

C O M I S I A  
de identificare a imobilelor (cladiri /terenuri) neîngrijite pe raza orașului 

Căzănești  
                                    
………………………………………………………………………………………  
                                   
………………………………………………………………………………………..  
                                   
………………………………………………………………………………………..  
                                   
……………………………………………………………………………………….  
                                   
…………………………………………………………………………………………  
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Anexa nr. 6 la Regulament  
  
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CĂZĂNEȘTI  
NR.                      /                        
                                                   
                              NOTA  DE CONSTATARE  
   

Comisia numita  prin decizia primarului  de identificare a imobilelor (terenuri agricole 
extravilane) nelucrate de pe raza administrativa a orasului Căzănești s-a deplasat in teren in 
data de ………………….. in locatia …………………… si a constatat  urmatoarele:  
- Teren  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

-Masuri dispuse:  
majorarea impozitului  pe teren cu 500%  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

COMISIA  
de identificare a imobilelor (terenuri /cladiri ) nelucrate de pe raza orasului  
Căzănești   
                                      …  
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………       
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Anexa nr.7 la Regulanent  
  
UNITATEA  ADMINISTRATIV TERITORIALA  CĂZĂNEȘTI  
NR.                           /  

S  O M A T I E  
                         
  
  

Prin care va punem in vedere ca pana la data de ……………………….sa procedati la 
luarea masurilor de lucrare/cultivare  a terenului.  
           
          In temeiul art.1378 si art.1376 alin.1 din Codul civil;  
          In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea  executarii lucrarilor de 
constructii modificata prin Legea nr.261/2009 si a Ordinului  ministrului  dezvoltarii regionale  
si locuintei  nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor  metodologice  de aplicare  a Legii 
50/1991, art.17, alin.4;  
          In temeiul  prevederilor art.9 lit.a,b,c, si art.10 lit. a, b, c  din OG.nr.21/2002 privind 
gospodarirea  localitatilor urbane si rurale, actualizata;  
          In temeiul  prevederilor art. 489, alin.5,6,7,si 8 din Legea nr.227/2015 privind  
Codul Fiscal;  
           Nerespectarea termenului  si masurilor dispuse prin prezenta somatie , atrage dupa 
sine aplicarea prevederilor  legislatiei specifice  in domeniu, respectiv  majorarea impozitului  
pe teren  cu pana la 500%  
  

C O M I S I A  
de identificare a imobilelor (cladiri /terenuri) nelucrate pe raza orașului Căzănești  

                                    
………………………………………………………………………………………  
                                   
………………………………………………………………………………………..  
                                   
………………………………………………………………………………………..  
                                   
……………………………………………………………………………………….  
                                   
………………………………………………………………………………………… 
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*r"Lfi:l'r1]".,i'jlili,'l'gulamentul privincr srabirirca crileriiror. de rnajc,rare acuprin<ie: ;;t tcrenurile ncingriiite cle pc r.aza ora;ului i aranl;ri .r..('up l Cctter,tlito/i.il eadntl ciruilr arn deliniIe5.rl si tlclinirilt" ,.n,,.nitor-r]itr",,lli'. jil.delrnit ub.iecti\ ul rcgularncrrrului. cadrul,, p r r o,,, i| il; ;',',' )i,::; :,,,,;:,, ; ;)^.1)! ijil)|j.,.. 
-,,,,,

(.-op. lil prevecleri specifice i, 
",,1,"i.1r, ",persoanelor tizicc:i.juridicc;;;:',;,',,::':::":1:Yl' :]""':-slernenrue obrigaiiiie cc rcvirrir.lrnirrirtr,rtir.,_i"r,irl",J'tt care att irr pr( )prierarc sau

terenuriror;i arn crelinit .1 
ora;urui.cizil;il,;Llb;i:l'.;li|i:;tJJ'iTfl,lf#i1

rindndrr-se conr de..Nota 
'tltrca tchnica c{)rcspltltzal()are,nccorcspunzitoare 

a eladiriliu.
( ttp. llt p, or*J,,,)'\'.".ec 

decol)slalare" ncrrl^r cladiri si i"r.inr,i"'' " "''
nrctod_ologia rtel;;;#..1 

pentru idenriJicttrea cliirlirilor ,';,rr;;;;'' ,^re cuprinde(.,rn tl D. , ln slare tchnicr a cladil.ihrr.

,,'",,,j,iI*1, ur'i.i)ii,i, 
p.entru i& tttiti( ot'(u t(renu.rilttt.. ncingt.ilire carc crrprintlccxtravilarrc. --'-^*'J u, starc tehnicS a terenunjor rntrar,ilanc si a terenuriror

('ttp. l/l .Sttrbilireu i

:::*;*l-,':ii,i{{':::i!:":,!':;::i:,:;:':,ffii1:';:1J#;:T"H1
p6nd la re,rccricrera siruatil 

care a fbst finaliz'atd procedura, ,noio.o.... ,. ,ir*rpti.,
r rota,a..o i.,. il,, ffi :i:."lijljlji, Ji,TIl ::f 

,.u,r 
",n,; o.ar.,. op,oi, p,r,

Cop. l4I Revizuirea ir
se precizeazd cd inrpozitul nnP.ozilului 

Pe c:/ddiri/teren 
:?iorat in cadrul acestui capitol

sc retnecliazi situatia cladi,la'loral 
se va aplica automal

,vc, ioc ,,,;;;;';';:,;,;,.:; lil,lu,lill;r::;#i;:llill'.'[:,il,:':iil;::ll];,1:
Pe scurt. procL.(lura \

cazanc;ii dcsernnati 6" 
";,.i1-1i- 

ut'ndtoarea: la scsizare, angajalii pri,rdriei oraqului
o Nori 

'r.'t'nica 
6];;;;'::i'ii'i.]ll')",.i'niasa Ia atlrcsu i''1"t,;ii'r"i 

'"a" ',,.]rl *,,,,c li.l car\j vor [i atasalc tbrografii. in fi,n.rlc U"lrn.]rr.i,,t



obtinut in aceaslir notd tehnici. contribuabirul va 1r somat drindu_i-sc un lermen deremcdiere a situa{iei. Dacii, i. termcnul ,.oraui.'**.ibuabilLrl s_a contbrrnat se vairtclrcir un Irr'ccs rcrrrur .i..o,,,ta.nii,,i.:';,;;.r,n,r.r", rcrrrcnurui. rcprezerra,liiPrin-rirriei se 
'or deplasa iar in [eren si dacii sc *nriuJa cd situa{ia nu s-a rcr.necliat se vainlocrni o norii de conslararc..la-carc ,; 

";;,;;il;;;u'i una. se va propune rnaiorareaimpozitului l\ceasti nola de constatare va sta la baz,ii elaborzrrii proiccrului de hotiirare.Mentionez cd, termcnul clc,conformare p..,r;r;;; d. pAnd Ia I noiembrie al anului incurs pe'tru oa, pdni la sfhr;itul anului caiendaristic si se poate adopta hotirdrca dcmajorarc cleoaLrece rlajorarca sc va aplir:a cu anul fiscal urrniitor.

CONSILIER LOCAL,
VLAD ADRIAN



JUDETUL IALOMITA

lRtylRrA. oRA$uLUr cAzANngrr
Nr. 6904 dh 22.11.2021

ta proiectur rre hotrrire,Hlf Tl.rrr..,
privind stabilirea criteriilor de majorare

pe clidirile gi terenurile neingrijite de p"e raza

Regulam entului
a impozitului
oraqului Cizlnesti

Prin proiectul de hotf,rere se propune aprobarea Regulan-renturui privind stabilirca

:iX,l1i|itl;':,'-ii"* " i,.rpoziturui'pe .riii.ir. ,'i terinurilc ,,;i;e;u;;; ;."'pc raza

Punctul l6g din t,ll1r",:, ,erotror.g_ice de aplioare a Lcgii nr.227 r201 5 privi,cl('.dul 11tr'r1 iiprohalc prin H()rarircir Lui errrurui nr. r r0 r6. cu rnodificnrirc sir:omplctdrilc urterioare prcvcde urmitoarcle: 
r I ;v r w, uu r,uurrru.

I)cntru puni:rca i, aplioare a prevederiror arr. 4g9 arin. (5)-(g) din cotlul tisoar.privind clddirile/terenrrrirc,eingrijiie situatc in intravilan, se au in vedere urmdtoarele:a) in cazul clddirilc
ro1oa.,","f o,.;.il;;;1;/:i:i:,:f,)1ti:.iii,:T::;;lli:,,1:,i::ff ,jlt 

ii:.:];[:asemenea natut A:

b) in cazur terenuriro,r: starc de paraginii, acoperit de burr-rieni, pdrdsit/abandonat.insalubrc. necfi:otuarea curr{eniei in cu11i. i.rri*iirr"".*l"ercpararea irnprcjrnr:ir1or sauahc situalii de asetnenea naturd:
c) fbc exoep{ic de la rn4iorarea inrpozitului pentru cridirire/terenurilc neingrijiteproprietarii care de{in autoriza{ic a.' .orrr.uii.idcsfiintrare 

'alabild, in vedercac,rslruirii/rcnovdrii/ demordrii/amen-a.jrrii terer;i;l ;i* anuntrat ra I,spectoralul clc Stalin conslruc{ii 5i ra autoritatea publica locrli in."f".l, lucririlor;
cl) in 

'cctrerea 
idcnliticarii cratlirilor/tcrc,uriro. neing.i;itc de pe raza unitrtiiadminisrrativ-lerikrriale, s1,tryu1111ces. 

"rg"j;;i-;;, cadrul apararului <te specialilareal pri,-rarurui. cu atribrrtii in acest scns. sd ef-ectueze vcrillciri pe raza ur-ritd{iiadministrativ-teritoriale,si sd intocmeas.a irgra.;";l;"r. ;;i nota cle constatare;e) dupd identilrcarea ;i evaluarea craoii,terenJui.neingrijite/neingrijit, prin grijacornparrimentului dc resort din cadr,l ,po.n,.,il de sieciaritare iir p.i,,u.urri,proprietarul va fi sornat ca pe parcurslrl ariului nr.oip.ir"" .r..'r-i ."rri.#i'i*."oliidirii/tercnului, clupd caz, sd efbolucze rucririre ac intreli,rerelingrijire necesare pzinilla sfAr;itul anuiui respecliv gi sd u.ren{in; i;-;;;;*,,,c cldclirea/tercnur in stare rjeintrelincre/ingri j ire:
f) dacd pc parcursul anului. respectiv proprietarul clrdirii/tcrenulLri s-a r:onformarsorna!iei, sc inoheic proccs-verbar ae contirnnrtlie. ir.rrrr intcrven{iilor pe rlonurrenrcistoricc' clddiri iri rerenuri din zonere .r. ;;;i;il;;;;lnu,r"',r"ro. istorice ;;i clin zoneleconstruitc protejale, procesul-verbat race .crt.ire lo^.orr.n,rro..n rucrdrilor cu avizurMinisterului cr-rlturii. respcctiv al serviciilirr a..*."nrrut. ale acestuia, potrivitprevederilor legii;
g) daea' du;ra s'p,,',... ten.nenului ar:orcrat, se ..nstatd cd proprietarul nu a cfbctuatIrrcrarilc de irr I rr..Iinere inlr'..

nor. dc .;;.i,,,;,.';";;'.;;: l,':,".'.::.l1li;,1i'illllii'.:J:l;:ii:,,l.ll;l,l I;l ::$l;:,;celor considerate' conro,n prezentci proceduri, 
"" 

riira neingrijilo. in u"..i 
'"u'r. 

rosesizarca compartimentului.dc specialiia", pri**ri rriliirii adm inistrativ-leritoriarc vapropune spre ad.ptare consiliului rocar proiectur dc hotarire a",rujo.rr" 
"lrrp"r,rrri



pentru imobilur respectiv. Hotdrrirea are oaractcr indiviclual, va cuprinde ele*entere dcidenlificare privi,d zona in cadrul.localirniii ..rp..ir" .lernentele de idcnti,care potrivitnor,cnctururii srradare. nrecurr ri darurc de i.rcnriricar. ,i.. ;il;;;;,i;i'r1i'dr*,,n,,,ii:c.l l.cal \r ()ncrir ,r.;nror., ir .,ia.rt"r. ii;.;i: r, errrile;i ra c.rnunica acrrrlrrdrnirrisrrarir fiscal irr buzo horarririi .or"lfi,,fu i".,,f,
h) in cazul in care proprietarul unci craoi.i sau ar unui leren ncingrijit i,striiineazdiniobilul rcspectiv inaintea termenului la care trebuia sd efbctueze rucrirrile deintre(inere/ingrijire nccesare. sc rcia procedura de la Lit. d), pe nun-relc noului proprietar;i) ma.io.arca impoziturui p. .ra,li.i/t.."n i, .arrr iriai.ii n.ing.iiiiJ- ri)r* 

"r
tcrenului ncingrilit nu inrocuieqtc. sanc{iurilc- gi ,i.i n, exonereazd cic rdspuncrcre in ceeaoe privcEte aplioarea prevederilor:

(i) ordonanlci Guvcrnului nr. 2u2002 privind gospodirirea localitrlilor urbanc sirurale, aprobale cu modiljcari qi e-ornplcrari p.i, a;; nr. 515/2002;

.",,rrl:l/J'* J;jl:.'#* tbrrd,lui iu,ciar'nr. r aiieqi. republicara, cu ,.rodi,odrirc ;,i

(iii) ur icdror altor reglemcnllri in accastii materie.
Mcnlioninn cd in Flotdrdrea consiliului .o;;i n.. 35 din 22.04.2021 privi,<t

:*i:::",::rozilelor 
si raxelor ro.ri., f"nm anul zozz au tbst rcglcmenrale

" Art' r5' pentru terenul agricor nciuorat tirlp cle 2 ani consecutiv, consiliul localrnajorcazir impozitul pe r..",1...y 500%. incepdnd .; ;i ;.ii;;;,';;;;,;,i:'.]'uu. tstabilitc prin hotir6re a consiliului local.
Arl. l6 ( I) Irnpozitul nc clcdiri pi irrpozitul pc rercn se nru.jorcaztr cu J00oo lrcntr.ucladirile 5i rercnurilc neingrijire. sirurrrc in';.*, if l, 

'-
(2) critcriile de incadrarc in catcgoria clacliriior 5i terenuriror prevdzule la arin. (r )se vor adopta prin hotirirc a oonsiliului local.,,

.Astfbl, -pentru a plrtea 
_intra in vigoare dc Ia 0r.0r.2022 reglementdrire sus-r.nentionate. dl. consilier local vlad Acrriin a.taoorut rtegularnentul privind stabilireacriteriilor de m.jorare a i,pozitului p. 

"raai.ii. 

-ij"rcrenurirc 
neingrijitc de pe razaorasului cdzdnr:sti linancr cont de rcgrementdrile Normclor ,r.uraot,,-gi.. d.;ril;r..,l,cgii nr.227120l -5 privind Coclul fisc-al ,""n,lo,roi. rrlui .ur.

Prin urmare. considr:r cd proiectLrr dc hotirare indeplineqte ooncliliire crc legaliratesi puteli sd dispuncti.

SEF BIROU CSITLES

STROE ANA
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