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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 109  din 20.09.2016 
privind aprobarea criteriilor pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe 

teren pentru clădirile și terenurile neîngrijite  
 

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;  
 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile: 
a) art. 27, art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
b) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), lit. b), art. 27, din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
c) art. nr. 459 alin. (4) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, 

având în vedere necesitatea îmbunătățirii aspectului urbanistic al localității, 

ținând cont de necesitatea intensificării măsurilor privind combaterea plantei Ambrosia 
artemisiifolia, care proliferează pe terenurile neîntreținute, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 9121/2016, calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 
privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale 
art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeștii Noi,  înregistrat sub nr. 9120/2016;   

c) rapoartele comisiilor de specialitate ECOF, AGRUM, EDUX, URDES și JUREX ale 
Consiliului Local, 
            d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului  
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările și completările 
ulterioare 
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având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit.a din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. 1. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (4) din Codul fiscal se au 

în vedere următoarele criterii:  
a) în categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de 

folosință:  
(i) arabil;  
(ii) pășuni;  
(iii) fânețe;  
(iv) vii;  
(v) livezi;  
b) terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat dacă, în fapt, nu este 

utilizat/exploatat/lucrat/întreținut potrivit categoriei de folosință cu care figurează înregistrat în 
registrul agricol.  

Art. 2. - (1) Se majorează cu 500% impozitul pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 
ani consecutiv, indiferent că acesta se află în intravilan sau în extravilan; 

(2) Constatarea stării de fapt se face prin proces-verbal întocmit de către 
persoana/persoanele anume împuternicită/împuternicite prin dispoziție de către primarul 
comunei.  

(3) Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, contrasemnat de 
contribuabil ori de împuternicitul acestuia sau, în lipsa oricăruia dintre aceștia, de persoana 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, alta decât cea care întocmește și semnează 
acest proces-verbal, se înmânează sau se transmite contribuabilului, prin oricare dintre 
modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare. În acest proces-verbal se prezintă elementele de fapt și 
de drept ale situației ce conduce la majorarea impozitului pe teren.  

(4) La propunerea primarului, prin hotărâre a consiliului local, cu caracter individual, se 
majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li 
s-au transmis procesele-verbale prevăzute la alin. (2) și (3). Majorarea impozitului pe teren se 
aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după cum urmează:  

a) pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă și număr administrativ, potrivit 
nomenclaturii stradale;  

b) pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate și procesului-verbal de 
punere în posesie sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal.  

(5) Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului agricol nelucrat timp de 2 ani 
consecutiv, se aplică pentru anul fiscal următor celui în care se adoptă hotărârea consiliului 
local prevăzută la alin. (4).  

(6) În preambulul hotărârii consiliul local este obligatoriu să se cuprindă procesele-
verbale prevăzute la alin. (2) și (3). 
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Art. 3. - (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Codul 
fiscal, privind clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se stabilesc următoarele criterii 
în vederea majorării cu 500% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren:  

a) în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade 
nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea 
natură;  

b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, 
insalubre, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte 
situații de asemenea natură;  

(2) Fac excepție de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite 
proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă, în vederea 
construirii/renovării/demolării/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în 
Construcții și la autoritatea publică locală începerea lucrărilor;  

Art. 4. - (1) În vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza comunei, se 
împuternicesc angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest 
sens, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească fișa de 
evaluare și nota de constatare. 

(2) După identificarea și 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 întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respectiv și să 
mențină în continuare clădirea/terenul în stare de întreținere/îngrijire. 

(3) Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat 
somației, se încheie proces- verbal de conformitate. În cazul intervențiilor pe monumente 
istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele 
construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul 
Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor 
legii. 

(4) Dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat 
lucrările de întreținere/îngrijire necesare, persoanele prevăzute la alin. (2) vor încheia o notă 
de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii/terenului în categoria celor 
considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea 
compartimentului de specialitate, primarul unității administrativ-teritoriale va propune spre 
adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul 
respectiv. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind 
zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, 
precum și datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în 
evidențele fiscale, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii 
consiliului local. 

(5) În cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează 
imobilul respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de 
întreținere/îngrijire necesare, se reia procedura de la alin. (2), pe numele noului proprietar. 

Art. 5. - Majorarea impozitului pe clădiri/teren în cazul clădirii neîngrijite și/sau al 
terenului neîngrijit nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere în ceea ce 
privește aplicarea prevederilor:  

a) Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 
aprobate cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;  

b) art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
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c) oricăror altor reglementări în această materie.  
Art. 6. -  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeștii Noi  și prefectului 
județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial al Comunei 
Dudeștii Noi, precum și pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 
 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
  …………………………….….. 
            Maria CÎRJĂ                                                             Contrasemnează: 

                                                            SECRETARUL COMUNEI  
                                                            DUDEŞTII NOI 

                                                                                 …………………………….… 
                                                              Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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