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HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea condițiilor de majorare a 

impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza comunei Ciugud 

 

           Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 22.12.2021;  

Luând în dezbatere:  

- Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de 

majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

 Văzând Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud la proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Regulamentului  privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și 

terenurile neîngrijite de pe raza comunei Ciugud; 

 Având în vedere prevederile: 

-   art.489 alin.(5) – (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-   pct 168 din H.G nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Partea a II-a conţine normele metodologice de aplicare a titlurilor 

VIII - X din Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare; 

-   art. 129  alin. (2) lit.b)  raportat la art. 129 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-   Legii nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Aprobarea Regulamentului  privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe 

clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza comunei Ciugud – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

- Compartimentului Financiar-contabil; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

Ciugud, 22.12.2021 

Nr.134 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei nr.134/2021 

 

 

Regulament privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și 

terenurile neîngrijite de pe raza comunei Ciugud 

 

 Art.1 Prezentul Regulament stabilește condițiile de majorare a impozitului cu 500% pentru 

clădirile și terenurile intravilane neîngrijite de pe raza comunei Ciugud în conformitate cu 

prevederile art. 489 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art.2  (1) Prin clădiri sau terenuri neîngrijite situate în intravilanul comunei Ciugud, pentru 

care va fi aplicată majorarea de impozit se înțelege:  

    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; 

    (2) 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. 

Art.3  În vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite din intravilanul  Comunei 

Ciugud, se va constitui prin dispoziție emisă de primarul comunei Ciugud o comisie formată din 

angajaţii din cadrul aparatului de specialitate, cu atribuţii în acest sens, să efectueze verificări şi să 

întocmească fişa nota de constatare - anexa nr.1 la prezentul regulament. 

Art.4. (1) După identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija 

Compartimentului Financiar contabil 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 în termen de cel mult 6 luni, în funcție de gradul de 

degradare/paragină în care se află terenul/clădirea şi să menţină în continuare clădirea/terenul în 

stare de întreţinere/îngrijire. 

 (2) Dacă proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei - anexa nr.2 la prezentul 

regulament, se încheie proces-verbal de conformitate – anexa nr.3 la prezentul regulament. În cazul 



intervenţiilor pe monumente istorice, clădiri şi terenuri din zonele de protecţie a monumentelor 

istorice şi din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu 

avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor 

legii; 

Art.5  În cazul în care după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a 

efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, comisia constituită conform articolului 3 din 

prezentul regulament, va încheia o notă de constatare -  anexa nr.4 în care va fi consemnată 

menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentelor reglementări, ca 

fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului Financiar contabil, primarul va propune 

spre adoptare consiliului local al Comunei Ciugud proiectul de hotărâre de majorare a impozitului 

pentru imobilul respectiv care va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul 

localităţii, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum şi datele de 

identificare ale contribuabilului.  

Art.6 Compartimentul Financiar contabil va opera majorarea în evidenţele fiscale, va emite şi 

va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local al comunei Ciugud. 

Art.7 În cazul în care proprietarul nu va notifica Compartimentul Financiar contabil cu privire 

la remedierea situației imobilului, cu dovezi în acest sens, impozitul majorat se va aplica și în anii 

fiscali următori, la nivelul cotelor de majorare stabilite prin hotărâri anuale ale consiliului local al 

comunei Ciugud 

    Art.8 În situația în care proprietarii imobilelor neîngrijite comunică luarea măsurilor de 

remediere, comisia are obligația ca în termen de maximum 15 zile lucratoare de la data notificării să 

verifice realitatea susținerilor contribuabilului, întocmind în acest sens Nota de constatare, însoțită 

de fotografii doveditoare care se comunică în termen de 3 zile de la data întocmirii 

Compartimentului Financiar contabil. Dacă se confirmă remedierea situației, la sesizarea 

Compartimentului Financiar contabil primarul comunei Ciugud va propune spre dezbatere și 

aprobare Consiliului local, proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii de 

majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

Art.9  Nivelul impozitului majorat se stabileste anual prin hotărâre a consiliului local de stabilire 

a nivelului valorilor impozaibile pentru anul următor. 

    Art.10 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 pe numele noului proprietar. 

    Art.11  (1) 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: 

    (2) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002; 

    (3) Oricăror altor reglementări în această materie. 

 Art.12  Formularele tipizate, respectiv fișele de evaluare, notele de constatare, procesul verbal de 

conformitate și somația sunt prevpzute în aexele 1-6 parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

                 

 


