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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a
criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în
intravilanul comunei Vetiș, în vederea aplicării majorărilor la impozite

Având în vedere prevederile art. 489 alin. (4) – (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, conform căruia Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi pe teren cu până la 500%,
pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan şi pentru terenurile agricole nelucrate
timp de 2 ani consecutivi, astfel :
”ART. 489
Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene
……………
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora
impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă
prin hotărâre a consiliului local.
(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.”
și prevederile pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, astfel :
” 168. Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Codul fiscal, privind
clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se au în vedere următoarele:
a) în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade
nereparate/necurăţate/netencuite/ nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură;
b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre,
neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de
asemenea natură;

c) fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care
deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/
demolării/amenajării terenului şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea
publică locală începerea lucrărilor;
d) în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unităţii administrativteritoriale, se împuternicesc angajaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuţii
în acest sens, să efectueze verificări pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi să întocmească fişa
de evaluare şi nota de constatare;
e) după identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi
somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să
efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în
continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/îngrijire;
f) dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, se
încheie proces-verbal de conformitate. În cazul intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi
terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite protejate, procesulverbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor
deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;
g) dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de
întreţinere/îngrijire necesare, persoanele prevăzute la lit. d) vor încheia o notă de constatare în care
va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei
proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul
unităţii administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de
majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. În municipiul Bucureşti, această atribuţie revine
consiliilor locale ale sectoarelor. Hotărârea 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;
h) 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 de la lit. d), pe numele noului proprietar;
i) majorarea impozitului pe clădiri/teren în cazul clădirii neîngrijite şi/sau al terenului neîngrijit
nu înlocuieşte sancţiunile şi nici nu exonerează de răspundere în ceea ce priveşte aplicarea
prevederilor:
(i) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;
(ii) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
(iii) oricăror altor reglementări în această materie.”
În baza prevederilor din Cap. IX ale Anexei la HCL Vetiș nr. 55/2018 privind stabilirea
valorilor impozabile, impoziteor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiș în
anul 2019, prin care s-a stabilit majorarea pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani
consecutiv și pentru terenurile și clădirile neîngrijite din intravilan cu 500 %,
Având în vedere reclamațiile privind starea neîngrijită a multor terenuri din intarvilanul
localităților comunei, necesitatea de a lua măsuri împotriva proprietarilor pentru a-i determina
curățirea și întreținerea terenurilor,
se impun unele măsuri în vederea eliminării factorilor poluatori care afectează sănătatea
oamenilor, generează înmulțirea dăunătorilor și răspândirea buruienilor pe terenurile învecinate şi
crează disconfort,

Propun spre aprobare în temeiul prevederilor art 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite
situate în intravilanul comunei Vetiș, în vederea aplicării majorării impozitelor.
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