
R OM A N I A
JUD. CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

H O T Ă R Â R E Nr.52/2019
privind aprobarea Regulamentului de stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe

clădirile şi terenurile neîngrijite şi terenul agricol nefolosit timp de 2 ani de pe raza comunei
Negreni, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal şi pct. 168 din HG.nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicaie a

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2019 Având in
vedere:- referatul de aprobare nr.3525/30.10.2019 a domnului primar privind oportunitatea aprobarii
Regulamentului de stabilire a criteriilor de identiflcare a clădirilor şi
terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Negreni si raportul de specialitate înregistrat sub nr.
3526/30.10.2019 al compartimentului impozite si taxe din primărie;

Tinand cont de proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Negreni avizat favorabil de comisia
de specialitate din cadrul consiliului local Negreni.

Tinând seama de prevederile :- Legii nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;

-H.G. nr. 1/2016 - pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal;

- Legii nr. 52/20003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R E Ş T E

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile
şi terenurile neîngrijite şi terenul agricol nefolosit timp de 2 ani de pe raza comunei Negreni, în
vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct.
168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, constituit în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Compartimentul taxe si impozite
din aparatul de specialitate al primarului comunei Negreni.

Art.3. Secretarul general al comunei Negreni va comunica prezenta hotărâre Primarului
comunei Negreni, Compartimentul taxe si impozite si Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj.

Nr.52 Consilieri total: 11
Din 29.11.2019 Consilieri prezenţi: 9

Votat pentru:9

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează - secretar general,
Nistor Vlad Daniel Secan Radu



Anexa la Hotararea nr. 52/29.11.2019

Regulament privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi
terenurile neîngrijite şi terenul agricol nefolosit timp de 2 ani

de pe raza comunei Negreni

CAP. 1 GENERALITĂŢI
Art.l 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
-creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale
-ridicarea conştiinţei civice a cetăţenilor care deţin proprietăţi
-asigurarea cultivarii terenurilor, amenajarea şi folosirea lor pentru producţia agricolă
Art.2 Obiectul Regulamentului este elaborarea cadrului legal local privind condiţiile de majorare

a impozitelor cu până la 500% pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza comunei Negreni.
Art.3 Cadrul Legal
- CODUL CIVIL;
- O.G. nr. 21/2002 (actualizată) privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale;
-Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice cu toate

modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
-Legea nr.230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari cu modificările

şi completările ulterioare;
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
-Alte reglementari în materie.
Art.4 Definiţii - Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament au următorul înţeles:
-întreţinere curentă - set de lucrări în vederea păstrării în bune condiţii, pentru a face să dureze

aspectul şi stabilitatea unei construcţii, fară afectarea integrităţii acesteia;
-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 terenul aferent delimitat
topografîc, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural,
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;

-Notă tehnică de constatare - document întocmit de reprezentanţii Primăriei numiţi prin
dispoziţia primarului, care constă în evaluarea vizuală a stării tehnice a elementelor clădirii, vizibilă
dinspre domeniul public, prin care se stabileşte încadrarea clădirii si a terenurilor neîngrijite în una dintre
cele 2 categorii: corespunzătoare şi necorespunzătoare.

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

-Reparaţii capitale - înlocuirea sau refacerea parţială sau completă a unor elemente principale
ale construcţiei;

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

-Reabilitare - orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de
siguranţă şi 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;

-Tronson de clădire - parte dintr-o clădire, separată prin rost, având aceleaşi caracteristici
constructive;

-Teren neîngrijit - reprezintă terenul din intravilan în stare de paragină, acoperit de buruieni,
părăsit/abandonat, insalubru, cu împrejmuiri neîntreţinute/nereparate, pe care sunt abandonate deşeuri
(din construcţii, vegetale, gunoaie, orice tip de depozite necontrolate etc) sau alte situaţii de asemenea
natură;

-Terenuri cu destinaţie agricolă - terenurile agricole productive indiferent că acesta se află în
intravilan sau în extravilan - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, păşunile, faneţele,
serele, solariile, răsadniţele şi 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.

CAP. 2 DOMENIUL TERITORIAL DE APLICABILITATE
Art.5 Prezentul regulament se aplică tuturor clădirilor si terenurilor neîngrijite din raza

administrativ-teritorială a comunei Negreni:
-monumentelor istorice clasate sau situate în zone construite, protejate, clasificate pe Lista

Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii, publicate in Monitorul Oficial al României,
-celor situate în fostele incinte industriale ;
-terenurilor din intravilan libere de construcţii;
-terenurilor agricole nelucrate timp de doi ani consecutivi situate în intravilan sau extravilan.

CAP. 3 PREVEDERI SPECIFICE
Art.6 (1) Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi, conform

reglementărilor legale in vigoare, să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora, prin efectuarea
lucrărilor de consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere.

(2) Proprietarii terenurilor din intravilan, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi, conform
reglementărilor legale în vigoare, să întreţină aceste terenuri, să nu permită depozitarea deşeurilor.

(3) Proprietarii terenurilor agricole, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi, conform
reglementărilor legale în vigoare, să asigure cultivarea acestora şi să nu permită depozitarea deşeurilor.

Art.7 Starea tehnică corespunzătoare/necorespunzătoare este stabilită de către reprezentanţii
împuterniciţi ai comunei Negreni, în urma întocmirii "Notei tehnice de constatare" - modele prezentate
în Formularul nr 1, nr 2, nr 3.

Art.8 Clădirile/terenurile care intră sub incidenţa acestui regulament sunt cele încadrate la stare
necorespunzătoare.

CAP. 4 PROCEDURA DE LUCRU 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 a stării clădirilor.
Art.10 Nota tehnică de constatare a stării clădirilor se întocmeşte de către reprezentanţii

primăriei numiţi prin dispoziţie de primar.
Art.11 Incadrarea clădirilor în 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 de Stat în Construcţii şi la Primărie, începerea lucrărilor.

c) In vederea îdentificării clădirilor neîngrijite, se împuternicesc angajaţii primăriei să efectueze
verificări pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi să întocmească nota tehnică de constatare a stării
tehnice a clădirii.

d) După identificarea şi evaluarea clădirii, prin grija persoanelor prevăzute la lit. c), proprietarul
va fi somat să efectueze lucrările de întreţinere necesare şi să menţină în continuare clădirea în stare de
îngrijire. Termenul până la care starea clădirii trebuie îmbunătăţită va fi hotărât de comisie, după
consultarea proprietarului şi analizarea situaţiei, fâră a se depăşi un an calendaristic.

e) Dacă în interiorul termenului stabilit, 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. In acest caz, Nota de constatare cu propunerea de majorare a impozitului şi celelalte
documente vor fi transmise serviciului Impozite şi Taxe Locale care va promova proiectul de hotărâre de
majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.

CAP.5 PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA TERENURILOR NEÎNGRIJITE ŞI
A TERENURILOR AGRICOLE NEÎNGRIJITE



Art.12 Identificarea terenurilor neîngrijite situate în 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.13 Nota tehnică de constatare a stării terenurilor se întocmeşte de către reprezentanţii
primăriei numiţi prin dispoziţia primarului.

Art.14 încadrarea terenurilor situate în intravilan, în categoria terenurilor neîngrijite se va face
conform următoarei metodologii:

a) Terenul neîngrijit reprezintă terenul situat în intravilanul localităţii, pe care nu s-au efectuat
lucrăride prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic, este îmburuienat sau pe care
sunt abandonate deşeuri (din construcţii, vegetale, gunoaie, orice tip de depozitări necontrolate, etc);

b) Fac excepţie de la majorarea impozitării terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin
autorizaţie de construire valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului şi au anunţat la
Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la primărie, începerea lucrărilor;

c) Primarul împuterniceşte angajaţii Primăriei, să efectueze verificări pe raza unităţii
administrativ-teritoriale şi să întocmească nota tehnică de constatare a stării terenurilor;

d) După identificarea şi întocmirea notei tehnice de constatare a terenului, prin grija
persoanelor prevăzute la lit. c), proprietarul va fi somat ca în termen de 30 zile să efectueze lucrările de
întreţinere necesare (cosire, igienizare, după caz) şi să îl menţină în continuare în stare de îngrijire;
Dacă în interiorul termenului de 30 zile, proprietarul terenului s-a conformat somaţiei, se încheie
proces- verbal de conformitate. 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 terenului în categoria celor considerate, conform
prezentului Regulament, ca fiind neîngrijite. în acest caz, Nota de constatare cu propunerea de majorare a
impozitului şi celelalte documente vor fi transmise, serviciului Impozite şi Taxe Locale, care va
promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru terenul respectiv.

Art.15 (1) In 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. Terenurile cu destinaţie agricole sunt: terenurile agricole productive situate în
intravilan/extravilan - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, păşunile, fâneţele, serele,
solariile, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din
amenajamentele 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.

A.l Terenurile necultivate - reprezintă suprafeţele de teren arabil care nu au fost cultivate o
perioadă de doi ani consecutivi.

A.2 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.

A.3 Terenurile agricole nelucrate - reprezintă suprafeţele de terenuri agricole neîntreţinute,
respectiv terenurile necultivate, care nu au fost arate, sunt îmburuienate în grad mare.

(2) Proprietarii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile, vor fi somaţi anual, în scris, de
către reprezentanţii primăriei care în urma constatărilor şi a informaţiilor obţinute vor întocmi o notă
de constatare a situaţiilor existente în fiecare an.

(3) Identificarea proprietarilor şi a terenurilor agricole nelucrate, se va face în urma verificărilor
şi constatărilor pe teren de către reprezentanţii primăriei, pe baza datelor din registrul agricol, a
informaţiilor primite de la alte instituţii abilitate şi la sesizarea cetăţenilor.

(4) Dacă se constată de către persoanele împuternicite de primar că terenul agricol nu a fost
lucrat timp de doi ani consecutiv conform notelor anuale de constatare a situaţiei existente, aceste
documente cu propunerea de majorare a impozitului vor fi transmise serviciului Impozite şi Taxe
Locale care, va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentra terenul respectiv.

CAP 6 STABILIREA IMPOZITULUI MAJORAT
Art.16 Nivelul impozitului majorat se stabileşte anual prin hotărârea consiliului local de

stabilire a impozitelor şi taxelor pentru anul următor.
Art.17 In 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 aplica majorarea impozitului.



Art.18 Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al comunei Negreni,
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.

Art.19 Hotărârea consiliului local, decizia de impunere a impozitului majorat pentru
clădirea/terenul neîngrijit şi nota tehnică de constatare, se transmit proprietarilor/coproprietarilor
clădirii/tronsonului de clădire/terenului prin grija serviciului impozite şi taxe locale.

CAP. 7 REVIZUIREA IMPOZITULUI MAJORAT
Art.20 Proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite au obligaţia notificării către serviciul

impozite şi taxe locale cu privire la stadiul măsurilor de remediere luate. In caz contrar impozitul
majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la nivelul cotei de majorare stabilite de consiliul
local.

Art.21 In situaţia în care proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor
de remediere, reprezentanţii autorităţii publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin
întocmirea unei noi note de constatare sau proces-verbal de conformitate, pe baza căreia se va stabili
păstrarea/sistarea măsurii impozitului majorat.

Art. 22 Următoarele formulare fac parte integranta din prezentul regulament:
- Formularul nr.l - Nota de constatare a stării tehnice a clădirii
- Formularul nr.2 - Nota de constatare a stării tehnice a terenului intravilan
- Formularul nr.3 - Nota de constatare a stării tehnice a terenului agricol nelucrat
- Formularul nr.4 - Nota de constatare
- Formularul nr.5 – Somaţie
- Formularul nr.6 - Proces- verbal de conformitate

Primar
Manea Dorin Constantin

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează - secretarul generalal UAT,
Nistor Vlad Daniel Secan Radu
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