
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE Nr.  /49  

din  2cY. IL kw 

Privind :  stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor i terenurilor neingrijite situate 
In intravilanul municipiului Tecuci in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. 5 — 8 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare, 
punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare si a formularelor 
tipizate pentru aplicarea acestuia 

Initiator: Lucian-Grigore COSTIN, Primarul municipiului Te ci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectului 	 -9420 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Gala 1, intrunit in sedinta atlY/Wil  In data de 

 

_ 

   

     

Avand in vedere referatul de aprobare a initiatorului, inregistrafa sub nr7-0-1'2.- (4/  
Avand in ve ere raportul de specialitate 4 	 intocmit de DIRECTIA ECON MICA, 

sub nr.  'Y6ro23/ 102—  V2i) 
Avand in vedere Rapoartele de avizare 

In temeiul prevederilor Legii nr.227/2015-privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; H.G. nr.1/2016-pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, 

In baza prevederilor art. 139 alin.3 din OUG.nr.57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba Regulamentul de stabilirea criteriilor de identificare a addirilor §i terenurilor 
neingrijite situate in intravilanul municipiului Tecuci in vederea aplicãrii prevederilor art. 489 aim. 5 — 
8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificArile §i completarile ulterioare, §i punctul 168 din 
H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile §i complefarile ulterioare si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii se incredinteaza persoanele din cadrul comisiei, 
serviciilor Si directiilor numite in acest sens prin regulament. 
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINW 	 CONTRASEMNEAZA, 
P'„c-` 

drIMIAL 720) 	
SECRETAR GENERAL, 
Jr. George Borsan 

20 2,0 
inregistrat 

ale Comisiilor de specialitate nr. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

Nr. / .6"-t2 .2— 7/11  gO 210 

Privind :  stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor i terenurilor neingrijite situate 
In intravilanul municipiului Tecuci in vederea aplicarii prevederilor art. 489 aim. 5 — 8 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare, 
punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare si a formularelor 
tipizate pentru aplicarea acestuia 

Conform prevederilor legale in vigoare, respectiv art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct.168 din H.G.nr.1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Cu 
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local poate majora impozitul pe clädiri i impozitul 
pe teren cu pana la 500% pentru cladirile i terenurile neingrijite, situate in intravilan. 

Criteriile de incadrare in categoria clädirilor i terenurilor neingrijite, situate in intravilan, se 
adopta prin hotarare a consiliului local. 

terenurile neingrijite, situate in intravilan se stabilesc prin hotarare a consiliului 
local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. Hotkarile consiliului local 
au caracter individual. 

Tinand seama de existenta unui numar important de imobile (terenuri si/sau constructii) 
neingrijite, este necesara implementarea unei politici care sä determine proprietarii acestora sa-si 
respecte obligatiile ce le revin, potrivit legislatiei in vigoare, cu privire la intretinerea/ingrijirea 
cladirilor/terenurilor aflate in proprietate i mentinerea starii corespunzatoare a acestora. In 
considerarea dreptului constitutional la un mediu inconjurator sanatos, in scopul asigurarii sanatatii, 
vietii, integritatii fizice i sigurantei populatiei, al conservarii caracterului estetic i arhitectural al 
cadrului urban construit, precum si a calitatii mediului natural, in conditiile respectkii i punerii in 
valoare a specificitatii patrimoniului local si national, propun adoptarea prezentului project de 
hotkare pentru aprobarea Regulamentului — cadru de aplicare a majorkii cu pana la 500% a 
impozitului pentru cladirile j terenurile neingrijite i stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor 
terenurilor in categoria imobilelor neingrijite de pe raza Municipiului Tecuci. 

Fata de cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea 
criteriilor de identificare a cladirilor i terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului 
Tecuci in vederea aplicarii prevederilor art. 489 alin. 5 — 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile i completkile ulterioare, i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
completkile ulterioare si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia. 

PRIMAR, 

Lucian-Grigre COSTIN 



ROMANIA 
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PRIMAR 

RAPORT DE SPECIALITATE 

	

Nr. 	.•/-;28/,.(tr-//2- 	26 

Privind : stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor i terenurilor neingrijite situate 
In intravilanul municipiului Tecuci in vederea aplicarii prevederilor art. 489 aim. 5 — 8 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare, 
punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare si a formularelor 
tipizate pentru aplicarea acestuia 

Conform prevederilor legale in vigoare, respectiv art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pct.168 din H.G.nr.1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local poate majora impozitul pe clädiri§i impozitul 
pe teren cu pana la 500% pentru clãdirile§i terenurile neingrijite, situate in intravilan. 

Criteriile de incadrare in categoria cladirilor §i terenurilor neingrijite, situate in intravilan, se 
adopta prin hotarare a consiliului local. 
Cládirile§i terenurile neingrijite, situate in intravilan se stabilesc prin hotarare a consiliului local 
conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. Hotararile consiliului local au 
caracter individual. 

Tinand seama de existenta unui numar important de imobile (terenuri si/sau constructii) 
neingrijite, este necesard implementarea unei politici care sä determine proprietarii acestora sá-si 
respecte obligatiile ce le revin, potrivit legislatiei in vigoare, cu privire la intretinerea/ingrijirea 
cladirilotherenurilor aflate in proprietate si mentinerea starii corespunzatoare a acestora. Este necesar 
ca proprietarii sä inteleaga cá acest statut, de detinator de imobil, pe langa drepturi, iti creeaza i o 
serie de obligatii. 

	

DIRECTOR GE E L ECONOMIC, 	SEF SERVICIU VENITURI 4X.SILITA, 
Nicoleta iii 	 Iulian Marin 



ROMANIA 
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MUNTICIPIUL TECUCI 

Anexa 	0  
la HCL Tecuci nr.  Irrdin 	  

    

REGULA1VIENT 
privind stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor i terenurilor 

neingrijite situate in intravilanul municipiului Tecuci in vederea aplicarii 
prevederilor art. 489 alin. 5 — 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile i completarile ulterioare, i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile i complefarile ulterioare si a formularelor tipizate pentru 

aplicarea acestuia 

Avand in vedere prevederile art. 489 alin. 5 — 8 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i punctul 168 din H.G. nr. 
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificArile §i completarile ulterioare, se stabilqte urmatorul regulament 
de identificare a cladirilor i terenurilor neingrijite situate in intravilanul 
municipiului Tecuci i de majorare a impozitului in cazul acestora. 

Art. 1. Prin clAdiri sau terenuri neingrijite situate in intravilanul municipiului Tecuci 
pentru care se va aplica majorarea de impozit se intelege: 

a) In cazul cladirilor: stare avansata de degradare, stare de paragina, insalubre, fatade 
nereparate/necuratate/netencuite/nezugravite, geamuri sparte, acoperi§uri degradate sau alte 
situatii de asemenea naturd, conform Notei de constatare prevazute in Anexa 1A la prezentul 
regulament; 

b) in cazul terenurilor: stare de paragina, acoperit de buruieni, lastari§, 
parAsit/abandonat, 	insalubre, 	neefectuarea 	curAteniei 	in 	cm-ti,  neintretinerea/ 
nerepararea imprejmuirilor sau alte situatii de asemenea natura, conform Notei de 
constatare prevazute in Anexa 1B la prezentul regulament; 

Fac exceptie de la majorarea impozitului pentru clAdirile/terenurile neingrijite 
proprietarii care detin autorizatie de construire/desfiintare valabild, in vederea 
construirii/renovarii/ demolarii/amenajdrii terenului §i au anuntat la Inspectoratul de Stat in 
Constructii §i la autoritatea publica locala inceperea lucrarilor. 

Art.2. In vederea punerii in aplicare a prevederilor art.489 alin.(5)-(8) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal si pct.168 din H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de apliare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, se va constitui prin 
dispozitia primarului comisia de identificare a cladirilor §i terenurilor neingrijite situate in 
intravilanul municipiului Tecuci, abilitata sä efectueze verificari pe raza unitatii 
administrativ-teritoriale §i sd intocmeasca fi§a de evaluare, nota de constatare, somatia §i 
procesul-verbal de conformitate. 

Nota de constatare va fi insotita in mod obligatoriu de schite foto care sa ateste starea 

cladirii/terenului la data inspectiei. 



Art.3. Dupa identificarea i evaluarea 	 neinarijite/neinarijit, prin arija 
comisiei, proprietarul va fi somat pana in 31 iulie a fiecarui an fiscal in care s-a constatat 
starea cladirii/terenului, dupa caz, sa efectueze lucrarile de intretinere/Inuijire necesare pana 
la 30 noiembrie a anului respectiv si sã mentina In continuare cladirea/terenul in stare de 
intretinere/ ingrij ire. 

Dacã pe parcursul anului respectiv proprietarul cladirii/terenului s-a conformat 
somatiei, se incheie proces - verbal de conformitate. in cazul interventiilor pe monumente 
istorice, clãdiri i terenuri din zonele de protectie a monumentelor istorice §i din zonele 

construite protejate, procesul - verbal face referire la conformarea lucrarilor cu 
avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit 
prevederilor legii. 

Art.4. in cazul in care, dupä expirarea termenului acordat, care nu poate depa§i data 
de 30 noiembrie a anului fiscal in curs, se constata cä proprietarul nu a efectuat lucrarile de 
intretinere/ingrijire necesare, persoanele prevazute la Art. 3 vor incheia o non de constatare, 
In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului acordat, in care va fi 
consemnata mentinerea cladirii/terenului in categoria celor considerate, conform 

- 
prezentei proceduri, ca find neingrijite. Nota de constatare va fi insotita in mod obligatoriu 
de schite §i fotografii care sä ateste starea cladirii/terenului la data inspectiei. 

Art.5. Nota de constatare i documentatia aferenta acesteia, in care se consemneaza 
mentinerea cladirii/terenului in categoria celor considerate ca find neingrijite se transmit 
In termen de maxim 3 zile de la data intocmirii Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, 
Arhiva din cadrul UAT-Municipiul Tecuci. in acest caz, la sesizarea Serviciului Juridic, 
Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul UAT-Municipiul Tecuci, primarul municipiului 
Tecuci va propune spre adoptare Consiliului local al municipiului Tecuci proiectul de 
hotarare de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. 

Art.6. Nivelul impozitului majorat se stabile§te anual prin hotararea 
consiliului local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul urmator. 

Art.7. Hotararea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are caracter 
individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona in cadrul localitätii, respectiv 
elementele de indentificare potrivit nomenclaturii stradale, precum §i datele de identificare ale 
contribuabilului. 

Art.8. Directia Economica din cadrul UAT Municipiul Tecuci va efectua modificarile 
privind majorarea impozitului, va emite si va comunica actul administrativ fiscal in baza 
hotararii consiliului local, comunicata acestora de persoanele cu atributii in acest sens. 



Ar1.9. In cazul in care proprietarul nu va notifica administratia publica locala, 
respectiv Comisia de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul 
municipiului Tecuci, privind remedierea situatiei imobilului, Cu dovezi in acest sens, 
impozitul majorat se va aplica si in anii fiscali urmatori la nivelul cotelor de majorare stabilite 
prin hotararile anuale ale consiliului local al municipiului Tecuci. 

Art.10. In situatia in care proprietarii imobilelor neingrijite comunica luarea 
masurilor de remediere, membrii Comisiei de identificare a cladirilor i terenurilor 
neingrijite situate in intravilanul municipiului Tecuci au obligatia ca in termen de maxim 15 
zile calendaristice de la data notifiarii sä verifice realitatea sustinerii contribuabilului, 
intocmind in acest sens o Nota de constatare insotitã de fotografii doveditoare, care se 
comunica in termen de 3 zile de la data intocmirii Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, 
Arhiva din cadrul UAT-Municipiul Tecuci. Daca se confirma remedierea situatiei imobilului, 
la sesizarea Serviciului Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva din cadrul UAT-Municipiul 
Tecuci, primarul municipiului Tecuci va propune spre adoptare Consiliului local al 
municipiului Tecuci proiectul de hotarare de incetare a aplicabilitatii hotararii de majorare a 
impozitului pentru imobilul respectiv, incepand cu 1 ianuarie a anului fiscal urmator. 

Directia Economicä din cadrul UAT Municipiul Tecuci va efectua modifiarile 
intervenite incepand cu 1 ianuarie a anului fiscal urmator, in baza hotararii de incetare a 
aplicabilitaii hotararii de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, comunicata 
acestora de persoanele cu atributii in acest sens. 

Art. 11. In cazul in care proprietarul unei clädiri sau al unui teren neingrijit 
instraineaza imobilul respectiv inaintea termenului la care trebuia sä efectueze lucrarile de 
intretinere/ingrij ire necesare, se reia procedura de la Art. 3, pe numele noului proprietar. 

Art.12. Formularele tipizate, respectiv fia de evaluare, notele de constatare, 
procesul-verbal de conformitate i somatia constituie anexe la prezentul regulament. 



Anexa nr. 1A la Regulament 

NOTA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A CLADIRILOR DIN MUNICIPIUL TECUC1 

Evaluarea aspectului general al cladini: 

Adresa 
	

Data 

Proprietar 	  

1 ACOPERIS 

Invelitoare* Punctaj Punctaj 
acordat 

0 Nu este cazul Nu exista 

LI Fara degradari 0 

LI Degradari minore invelitoarea lipseste si/sau e degradata partial (maxim 
10% din suprafata totala). Este suficienta reasezarea 
materialului Invelitorii si remedieri locale. 

2 

0 Degradari medii invelitoare lipseste si/sau e degradata in proportie 
mare (10-30% din suprafata totala), coamele sunt 
neetanse. Necesita Inlocuire si fixare. 

7 

LI Degradari majore invelitoare lipseste si/sau e degradata in proportie de 
peste 30% din suprafata totala, coamele sunt 
neetanse. Prezinta curburi/rupturi majore. Necesita 
inlocuire totala. 

12 

*Indiferent de materialul din care este alcatuita: tigla, tab/a, sindrila, etc. 

Cornisa streasina ,, 	 , atic* Punctaj Punctaj 
acordat 

LI Fara degradari 0 

LI Degradari minore Elementele 	de 	inchidere 	sunt 	desprinse 	si 
degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. 
Suficienta reparatia punctuala. 

2 

0 Degradari medii Elementele de Inchidere sunt desprinse si degradate 
partial (10-30% din lungime). Umiditate vizibila pe 
alocuri. Necesita inlocuire si refacere partiala. 

7 

0 Degradari majore Elementele de Inchidere sunt desprinse si degradate 
peste 30% 	din 	lungime. 	Umiditate 	vizibila. 	Necesita 
Inlocuire totala. Risc pentru trecatori. 

12 

*Indiferent daca este streasina orizontala, Inclinata sau infundata 

Jgheaburi burlane Sielemente de tinichigerie* , F'unctaj .Punctaj 
acordat 

LI Nu este cazul Nu exista 

LI Fara degradari 0 

Ei Degradari minore Sunt 	necesare 	reparatii 	punctuale 	si/sau 
curatarea jgheaburilor. 

2 

0 Degradari medii Jgheaburi 	si 	burlane 	degradate 	partial 
(neetanse 	si deformate) si/sau infundate. Necesita 
inlocuire partiala. 

7 

0 Degradari majore Jgheaburi si burlane degradate in totalitate sau lipsa 
(chiar si partial). Lipsa tubului de racord la reteaua de 
canalizare. Necesita Inlocuire totala. 

12 

*Indiferent de materialul din care sunt alcatuite, impreuna cu decoratia specifica (daca exista),etc. 



2. FATADE 

Tencuiala* Punctaj Punctaj 
acordat 

E Fara degradari 0 

0 Degradari minore Degradari 	punctuale 	Si 	incidentale 	ale 	tencuielii. 
Fara" igrasie. Posibila remediere punctuala. 

2 

El Degradari medii Degradari 	locale 	ale 	tencuielii 	(10-30% 	din 
suprafata fatadelor). lgrasie usoara. Suprafetele se 
retencuiesc si se rezugravesc. 

7 

Li Degradari majore Portiuni 	de 	tencuiala 	ce 	cad, 	se 	desprind 	si/sau 
sunt puternic 	umede, 	tencuiala 	degradata 	peste 
30% 	din suprafata. Suprafetele se refac total. 

12 

*Se vor lua in considerare balcoanele, soclul i alte componente ale fatadelor, daca acestea 
exista. 

Zugraveala* Puncta' Punctaj 
acordat 

0 Fara degradari 0 

El Degradari minore Zugraveala 	exfoliata 	incidental. 	Posibila 
remedierea punctuala. 

2 

0 Degradari medii Zugraveala 	exfoliata 	partial 	(10-30% 	din 
suprafata fatadelor). Suprafetele se rezugravesc. 

3 

El Dedradari majore Zugraveala 	exfoliata 	si/sau 	decolorata 	peste 	30% 
din suprafata fatadelor. Suprafetele se refac total. 

4 

*Se vor lua In considerare Si omamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fatadelor 
spre strada, daca acestea exista. 

Tarnplarie* Punctaj Punctaj 
acordat 

o Fara degradari 0 

o Degradari minore Vopsire defectuasa (scorojita), usoara uzura a 
materialului. Nu lipsesc elemente de tamplarie. 
Tamplaria se revopseste Si se remediaza punctual. 

2 

o Degradari medii Materialele componente deteriorate, deformate, 
nefolosibile si/sau defecte (cel putin un element). Nu 
lipsesc elemente. Reparatii si inlocuire. 

3 

o Degradari majore Materialele 	componente 	puternic 	deteriorate 	si 
deformate. Elemente de tamplarie lipsa (cel putin un 
element). Necesita Int ocuire completa. 

4 

*Elemente de tamplarie: ferestre (impreuna cu obloane), usi ampreuna cu vitrine, porti de acces 

Elernente 

decorative* 

Pundtaj Fru nctaj 
acordat 

o Nu este cazul 
o Fara degradari 0 

o Degradari minore Elemente decorative incomplete si/sau afectate in timp 
de factori 	atmosferici 	si 	biologici 	si/sau 
neconforme 	cu caracterul zonei 

2 

o Degradari medii Elemente decorative care lipsesc de pe fatade, inclusiv 
cele Indepartate In mod abuziv. 

3 

o Degradari majore Elemente 	decorative 	desprinse, 	care 	prezinta 	risc 
de cadere. Elemente de tinichiger ie care lipsesc. Risc 
major pentru trecatori. 

4 

*lndiferent de materialul din care sunt alcatuite:stuc, piatra, fier, tab/a, polistiren etc. 



3. DEFICIENTE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR 

Sarpanta* Punctaj Punctaj 
acordat 

0 Nu este cazul 
0 Fara degradan 0 
0 Degradan medii Cosuri de fum Cu caramizi desprinse, care prezinta risc 

de cadere. 	Cosuri 	de 	fum 	care 	prezinta 
elemente 	de decoratiuni lipsa. 

7 

E Degradan majore Elemente din lemn rupte si/sau lipsa, deformari 
majore ale structurii 	sarpantei. 	Cosuri 	de fum 
si/sau 	lucarne 	lipsa partial sau total. 

12 

*Se vor lua in considerare Si cosurile de fum, lucamele, etc., componente ale sarpantei 

Pereti* Punctaj Punctaj 
acordat 

o Fara degradari 0 

o Degradari medii Elemente lipsa pe suprafete mai man i (colturi de 
cladire, soclu). Se vor face completari cu elemente 
In baza unui proiect tehnic autorizat. 

7 

o Degradari majore Crapaturi 	de 	dimensiuni 	marl, 	structura 	slabita 
si/sau deformata, 	elemente 	componente 	ale structurii 
verticale lipsa partial sau total. Cladire ruina. 

24 

*lndiferent de materialul din care este compusa structura verticala: zidarie din caramida, zidarie 
din piatra, lemn, beton, etc. 

.. 
Imprejmuire* Punctaj Punctaj 

acordat 
o Nu este cazul Nu exista 

o Fara degradari 0 

o Degradari minore Zugraveala 	si/sau 	vopsitoria 	imprejmuirii 	sunt 
exfoliate incidental. Posibila remedierea punctuala. 

2 

o Degradari medii Elemente 	decorative 	componente 	lipsa, 	iar 
zugraveala si/sau vopsitoria imprejmuirii sunt exfoliate 
In proportie de peste 10% din suprafata. 

3 

o Degradari majore imprejmuirea 	prezinta 	deformari, 	degradari, 
inclinari structurale vizibile. Imprejmuirea lipseste partial. 

4 

*lndiferent de materialul din care este alcatuita imprejmuirea si de elementele sale decorative 

CAUZELE PROBA13ILE ALE DEGRADARILOR . 

0 Degradari cauzate de factori naturali: intemperii, infiltratii de apa, igrasie, trecerea timpului, 
etc. 

0 Degradari cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare in intretinerea unei cladiri 

0 Degradari intentionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislatiei in vigoare, a RLU, 
etc. 

OBSERVATII / MASURI STABILITE 



LEGENDA-Definitia generala a categoriilor de degradari 
Degradari minore. Sunt degradarile asupra carora nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente 
reparatille la diferite elemente sau locuri. Degradarile sunt In cea mai mare parte doar de suprafata. 
In spatele degradarilor minore nu se ascund degradari majore sau probleme constructive. 
Caracterul arhitectural al cladirii se pastreaza. 

Degradari medii. Sunt degradari care trebuiesc Indepartate cat mai curand. Volumul degradarilor 
cuprinde pana la 50% din suprafata sau corp de constructie. In spatele degradarilor medii nu se 
ascund degradari majore sau probeme constructive. Caracterul arhitectural al cladirii este 
afectat partial. 

Degradari majore. Aceste degradari sunt grave si trebuiesc remediate imediat, pentru a evita 
degradarea continua. Volumul degradarilor cuprinde mai mult de 50% din suprafata sau corpul 
constructiei; presupune fisuri man care influenteaza structura imobilului. Constructia trebuie 
reabilitata sau refacuta. Caracterul arhitectural al cladirii este in pericol de a se pierde 
si/sau este distrus in mod intentionat. 

CALCULUL PUNCTAJULUI IN'URMA EVALUARII 
Punctajul total. Dupa completarea fisei de evaluare se va calcula punctajul total (insumand 
punctajele din coloana din dreapta corespunzatoare nivelului de degradare). 

Punctajul de referinta. In cazul in care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse 
evaluarii (de exemplu constructiile cu acoperis tip terasa nu vor putea fi evaluate din punct de 
vedere al invelitorii si al sarpantei sau constructiile care nu sunt imprejmuite nu vor putea fi evaluate 
din punct de vedere al imprejmuirii), punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va 
scadea din punctajul maxim de 100 puncte al fisei de evaluare. Rezultatul obtinut astfel reprezinta 
punctajul de referinta. 

Punctajul procentual. Reprezinta valoarea exprimata in procente (cu doua zecimale) in urma 
impartini punctajului total la punctajul de referinta (punctaj total/punctaj de referinta x 100). 
Punctajul procentual se calculeaza pentru fiecare imobil evaluat in parte. 

,Cati'goria de impozitare a cladirii 

30,00% Si 59,99% • Majorare cu 300%, pentru punctaj procentual intre 

punctajul procentual Intre 60,00% Si 79,99% • Majorare cu 400 %, pentru 

punctajul procentual Trite 80,00% Si 100,00% • Majorare cu 500% pentru 

PUNCTAJ TOTAL PUNCTAJ 
REFERINTA 

PUNCTAJ 
PROCENTUAL 

CATEGORIA DE 
IMPOZITARE 

COMISIA: 



ElIntretinut 0 

 

   

   

EINeintretinut De la 1 la 50, in functie de starea concreta a terenului 

oFara deseuri 0 

 

   

   

oCu deseuri De la 1 la 50, in functie de starea concreta a terenului 

Observatii<  

Anexa nr. 1B la Regulament 

NOTA DE CONSTATARE A STARII TERENURILOR DIN MUNICIPIUL TECUCI 

Evaluarea aspectului general al terenului: 

Adres6 	  

Proprietar 	  

1. Intretinere 

Palculuipunctajuluijo urrna,eyalukrii 
Punctajul total. Se calculeaza insumand punctajele din cabana din dreapta, corespunzatoare. 
Punctajul de referinta este de 100 de puncte. 
Punctajul procentual. Reprezinta valoarea exprimata in procente in urma impartirii punctajului 
total la punctajul de referinta (PT/PR x 100). PP se calculeaza pentru fiecare imobil evaluat in 
parte. 

Cafeboila de imPitizitarea terenului 

0 Majorarea cu 250%, pentru punctaj procentual de 50% 

Majorarea cu 500%, pentru punctajul procentual mai mare de 50% pana la 100% 

PUNCTAJ TOTAL 
PUNCTAJ 

REFERINTA 
PUNCTAJ 

PROCENTUAL 
CATEGORIA DE 

IMPOZITARE 

COMISIA: 

Data 



Anexa nr. 2 la Regulament 
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUC1 

NOTA DE CONSTATARE 

Comisia de identificare a cladirilor §i terenurilor neingrijite situate in 
intravilanul municipiului Tecuci, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 
alin. 5 — 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, §i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, s-a deplasat in teren la data 
de  , la imobilul situat in municipiul Tecuci, pe 
strada 

 

, 	nr. 	, §i a constatat, potrivit fi§ei 
incadrarea cladirii/terenului in 

fiind neingrijite, pentru urmatoarele 

 

de evaluare nr. 	 
categoria celor considerate ca 
considerente: 
TERENUL/TERENURILE: 

CLADIREA/CLADIRILE: 

MASURI DISPUSE: 
Emiterea somatiei pentru efectuarea lucrarilor de intretinere/ingrijire 

necesare pana la data de 30 noiembrie a anului in curs. 

Anexa: schita foto 

COMISIA 



Anexa nr. 3 la Regulament 
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

NOTA DE CONSTATARE 

Comisia de identificare a cladirilor §i terenurilor neingrijite situate in 
intravilanul municipiului Tecuci, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 
alin. 5 — 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, §i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, s-a deplasat in teren la data 
de  , la imobilul situat in municipiul Tecuci, pe strada 

nr.  , §i a constatat 
mentinerea cladirii/terenului in categoria celor considerate ca fiind 
neingrijite, pentru 
urmatoarele considerente: 
TERENUL/TERENURILE: 

CLADIREA/CLADIRILE: 

MASURI DISPUSE: 
Propunerea de adoptare a hotararii de majorare a impozitului pentru 

imobilul cladire/teren identificat mai sus. 

Anexa: schita foto 

COMISIA 



ROMANIA 
	 Anexa nr. 4 la Regulament 

JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

Comisia de identificare a cladirilor §i terenurilor neingrijite situate in 
intravilanul municipiului Tecuci, in vederea aplicarii prevederilor art. 489 
alin. 5 — 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, §i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, s-a deplasat in teren la data 
de  , la imobilul situat in municipiul Tecuci, pe 
strada 
	 , nr. 	, proprietatea doamnei/domnului 

cu 	domiciliul 	in 
	 , CNP, 	  
§i a intocmit prezentul 

PROCES -VERBAL DE CONFORMITATE 

care atesta faptul c5 proprietarul s-a conformat somatiei nr. 
/ 	astfel: 

In cazul interventiei pe monument istoric, cladiri §i terenuri din zonele de 
protectie a monumentelor istorice §i din zonele construite protejate, 
lucrarile au fost conforme cu Avizul Ministerului Culturii (serviciile 
deconcentrate ale acestuia), potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel: 

COMISIA 



ROMANIA 
	

Anexa nr. 5 la Regulament 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUC1 

CATRE, 
DOMNUL/DOAMNA 
Adresa: 

Comisia de identificare a cladirilor §i terenurilor neingrijite situate in 
intravilanul municipiului Tecuci, in vederea aplicarii prevederilor art. 
489 alin. 5 — 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, §i punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, numita prin 
dispozitia primarului nr.   , vá comunica prezenta: 

SOMATIE 

prin care vã pune in vedere ca pana la data de 30 noiembrie a anului in 
curs s6 procedati la luarea masurilor legale de efectuare a lucarilor de 
intreti n ere/Mg rij i re a terenului/cladirii situate in Tecuci, 
strada 

, nr. 

Nerespectarea termenului §i a masurilor dispuse prin prezenta 
somatie atrage dupa sine aplicarea prevederilor legislatiei specifice in 
domeniu, respectiv majorarea impozitului pe cladire/teren cu pana 500%. 

COMISIA 


