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PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

Secret eneral V~i t 
Dor istor 

HOTĂRÂREA NR . .... . 
privind aprobarea criteriilor şi a metodologiei de încadrare a terenuf ilor situate în 

intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea 
majorării impozitului pentru aceste terenuri 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de ... ... . 2021 , 
Analizând referatul de aprobare nr.68093/02.09.2021 , întocmit de iniţiator primar Astrid 

Cora Fodor şi raportul de specialitate nr.68513/03.09.2021 prin care Direcţia Fiscală Locală 
Sibiu propune aprobarea criteriilor şi a metodologiei de încadrare a terenurilor, situate în 
intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării 
impozitului pentru aceste terenuri, 

Având în vedere: 
- HCL nr. 463/2020 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, prin care s-a 

aprobat majorarea impozitului cu 500% pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul 
Municipiului Sibiu, 

- necesitatea eficientizării activităţilor de identificare şi încadrare a terenurilor neîngrijite 
conform HCL nr. 143/2017 prin care s-a aprobat regulamentul privind criteriile de încadrare a 
terenurilor situate în intravilan, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării 
impozitului pentru aceste terenuri, 

în conformitate cu prevederile art.489 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal şi ale pct.168 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 .Se aprobă noul regulament privind stabilirea criterii lor de identificare şi a 
metodologiei de încadrare a terenuri lor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în categoria 
terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri , în funcţie de 
punctajul stabilit, conform anexei care conţine criteri ile de încadrare a terenurilor neîngrijite şi 

procedura de lucru, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2.La data intrări i în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 143/2017 având 
acelaşi obiect de reglementare. 

Art.3. Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public de Politie Locală al Municipiului 
Sibiu, Serviciul Public de Management Salubrizare şi Protecţia Mediului precum şi Direcţia 
Patrimoniu şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu vor 
asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 



MUNICIPIUL SIBIU 
DIRECTIA FISCALA LOCALA SIBIU 

Str. Turismului nr.15A, 550020 Sibiu, Romania 
tel. 004-0269-208936, fax. 004-0269-208940,directiafiscala@sibiu.ro, www.sibiu.ro, 

Facebook: Sibiu - Pagina Oficiala a Orasului, Sibiu City App 
operator de prelucrare a datelor cu caracter personal nr. 3473 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea criteriilor şi a metodologiei de Încadrare a terenurilor, situate 
În intravilanul Municipiului Sibiu, În categoria terenurilor neîngrijite, În 

vederea majorării impozitului pentru aceste terenuri 

A vând în vedere prevederile art. 489 alin (5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , 
precum şi dispoziţi i le pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform cărora Consiliul local poate majora 
impozitul pe clădiri ş i teren cu până la 500%, pentru clădirile şi terenurile neîngrij ite, situate în 
intravilan, 

Prin H.C.L. nr. 463/2020 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2021, s-a aprobat 
majorarea impozitului cu 500% pentru terenuri le neîngrijite situate în intravilanul municipiului 
Sibiu. 

Prin H.C.L. nr. 143/2017 s-a aprobat regulamentul privind criteriile de încadrare a 
terenurilor situate în intravi lan, în categoria terenuri lor neîngrijite, în vederea majorări i impozitului 

pentru ace:te u~renuri. '.fJ.9J Jo!21 A • • • • • • 

Avand m vedere referatul de aprobare nr„G .. „ „ „ ./ .. „ „. mtocm1t de 1mţiator Primar Astnd 
Cora Fodor, 

Având în vedere necesitatea de a eficientiza activităţi le de identificare ş i încadrare a 
terenurilor neîngrijite, supunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu spre aprobare noul 
regulament privind stab ilirea criteriilor de identificare şi a metodologiei de încadrare a terenurilor 
situate în intravilan, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru 
aceste terenuri în funcţie de punctajul stabilit conform Anexei , care conţine criteriile de încadrare a 
terenurilor neîngrijite ş i procedura de lucru. 

Totodată, propunem abrogarea H.C.L. nr. 143/2017. 

Director executiv, 
ec. Mariana Haşu 

Serv. JRJJSA 
jr.Ioan,~rigpre 

----~ 



Anexa la H.C.L . .............. / ................ . 

Regulament 

de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite situate în 
intravilanul Municipiului Sibiu, 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 aplicare a Legii nr. 227/201 5 privind Codul 

fiscal şi a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia 

A vând în vedere prevederi lor art. 489 alin (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
şi pct. 168 din HO nr. 1/20 16 pentru aprobarea Normelor metodologice de apl icare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, se stabilişte următorul Regulament de identificare a terenurilor 
neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu ş i de majorare a impozitului în cazul acestora: 

Art.l. ( I) Prin terenuri neîngrijite situate în Municipiul Sibiu pentru care se majorează impozitul pe 
teren, se întelege: 

- Teren neîngrijit reprezintă terenul care, deşi se află într-un cartier construit sau locuit, este în 
stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit I abandonat, insalubru, neîngrădit, împrejmuirea este 
neîntreţinută I nereparată, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau 
amenajat peisagistic sau pe care sunt abandonate deşeuri (din construcţ i i , vegetale, gunoaie, orice tip de 
depozite necontrolate, etc). 

(2) Fac excepţie de la supraimpozitare terenurile neîngrijite pentru care proprietarii deţin 

autorizaţie de construire I desfiinţare valabilă în vederea construirii, amenajării terenului şi au anunţat 
la Inspectoratul de Stat în Construcţ i i şi la Primăria Municipiului Sibiu începerea lucrărilor. 

Art.2 În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale, se constituie Comisia mixtă de control 
formată din membrii ş i supleanţi ai acestora, reprezentanţi ai Serviciului Public Politie Locala, Direcţiei 
Patrimoniu, Direcţiei Fiscale Locale şi SPMSPM. Preşedinte al Comisiei va fi reprezentantul Serviciul 
Public Pol i ţ i a Locală. 

Comisia va face deplasări periodice în teren, pe baza unui plan de verificare trimestrial stabi I it 
de către aceaştia şi supus aprobării Primarului , în vederea identificări i terenurilor neîngrijite. În urma 
fiecărei verificări efectuate, Comisia va întocmi o informare cu cele constatate şi măsurile dispuse, 
informare ce va fi prezentată Primarului. 

Comisia va fi num ită prin dispoziţia Primarului. 
Comisia mixtă are în atribuţii întocmirea la faţa locului a notei de constatare prevăzută în anexa 

I, precum şi a fi şei de evaluare (anexa 2) însoţite de fotografii. În nota de constatare (anexa 1) se vor 
consemna elementele care conduc la încadrarea terenurilor în categoria terenurilor neîngrijite, în 
accepţiunea punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, iar în fişa de 
evaluare (anexa 2) se va bifa categoria corespunzătoare nivelu lu i de degradare costatat. 



După identificarea terenului/terenurilor neîngrijit/neîngrijite. Comisia mixtă de control va 
prOl.:cda la identificarea proprietarului imobilului, în vederea comunicării către acesta a somaţiei (anexa 
3) în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de acesta. În situaţia în care proprietarul nu poate fi 
identilicat la faţa locu lui, Comisia vn colabora pentru identificarea acestuia, precum şi a 
domiciliului/sediu lu i riscai. 
Art.3. (I ) După identificarea proprietarului. prin grija Comisiei. se va comunica acestuia somaţia la 
adresa de domiciliu in cel mult 20 zile de la întocmirea notei de constatare şi a fişei de evaluare, astrei 
încât să se asigure luarea la cunoştiinţă de către proprietar prin una din modalitaţi: înmânare, dacă se 
asigură primirea sub semnătu ră a actului administrativ, prin poştă cu scri soare recomandată cu 
conlirmarc de primire. iar în caz de neprimire. prin afişare la domiciliu l/sediul proprietarului şi pe 
pagina de internet a Primăriei Municipiului ibiu. 

În cazul persoanelor fizice. reşedinţa va fi considerată domiciliu când acesta nu este cunoscut. 
iar în lipsa reşedinţei, persoana fizică este considerată că domicil iază la locu l ultimului domiciliu 
cunoscut. 

Persoanele juridice se somează la sediul social, iar în cazul celor a nate în procedură specială. şi 
la lichidator/administrator judiciar, respectiv la administratorul special. 

(2) Ducă pc parcursul anu lui respectiv proprietarul terenului îşi îndeplineşte obligaţii le 
menţionate în somaţi e. va notifica Comisia în vederea deplasării la faţa locului ş i constatării situaţiei 

de fapt. Comisia va proceda la întocmirea procesului verbal de conformitate prevăzut în anexa 4, în 
care va menţiona îndeplinirea în totalitate a măsurilor dispuse în nota de constatare iniţială. n 
exemplar se comunică prnprietarului. 

Art." În cazul în care. după expirarea termenului acordat, care nu poate depăşi data de 31 decembrie a 
anului fiscal în curs. Comisia constată că proprietarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în somatic. 
membrii Comisiei vor întocmi în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării. nota de constatare 
(anexa 5) în care va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor considerate, conform 
prezentei proceduri ca fiind neîngrij ite. Nota de constatare va li însoţită obligatoriu de fotografii care să 
all!Sll! starea terenului la datu inspecţiei. 

Art.5 Dosarul constituit din somaţia comunicată, fişa de evaluare, nota de constatare iniţială şi nota de 
constatare finală, însoţite de fotografi i şi alte înscrisuri doveditoare, vor fi comunicate Direcţiei Fiscale 
Locale Sibiu. imprcună cu un rcrerat ce va conţine istoricul procedurii îndcplinill! de către Comisie. în 
vederea propunerii spre adoptare de către Consiliul Local Sibiu a hot{trârii de majorare a impot·itului 
pentru terenul respectiv. 

Ar t.6 Direcţia Fiscală Locală Sibiu va întocm i raportul ele spccinlilHte privind propunerea adoptării 
unei hotărâri individuale de mnjorarc. conform punctajului din lişa de evaluare. Raportul de specialitate 
astfel întocmit va li propus spre adoptare Consiliului Local Sibiu. hotărârea va a ca caracter individual 
şi va cuprinde clementele de idcntilicare privind zona în cadrul localităţii, respectiv elemente de 
idcntilicarc potrivit nomenclaturii stradale. precum şi datele de identificare ale contribuabilu lui. 

I lotărârea va fi comunicată Direqiei Fiscale Locale Sibiu. care va opera majorarea impozitului 
în evidenţele fiscale. va emite şi va comunica actul administrativ !iscai. care reprezintă deci1ia de 
impunere. 

Art. 7 În situaţia în care proprietarii nu înştiintează Comisia dt: identificare a terenurilor 11t:îngrijite 
situate în intravilanul Municipiului Sibiu. ducerea la îndeplinire a obligaţiilor stipulate în somaţie, cu 
dovezi în acest sens. impozitul majorat se aplică şi în anii fiscali următori. la nivelul cotelor de 
majorare stabilite prin hotărtiri anuale ale Consiliului Local al Municipiului ibiu. 

Art. 8 În situaţia în care proprietarii terenurilor neîngrijite comunică Comisiei îndeplinirea obligaţiilor 
menţionate în somaţie, membrii Comisiei au obligaţia ca în termen de 15 zile de la data notilicării sfi se 



deplaseze la faţa locului pentru constatarea situaţie i de fapt. Comisia va proceda la întocmirea 
procesu lui verbal de conformitate prevăzut în anexa 4 însoţ it de fotografi i doved itoare, în care va 
menţiona îndep li nirea în totalitate a măsurilor dispuse în nota de constatare iniţială. Un exemplar se 
comunică în termen de 5 zile Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, care va propune spre adoptare Consil iului 
Local, proiectul de hotărâre de încetare a aplicabil ităţii hotărârii de majorare a impozitului pe terenul 
respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

Art. 9 În cazul în care proprietarul terenului neîngrijit înstrăinează terenul respectiv înaintea termenului 
la care trebuia să se efectueze lucrările de întereţinere/îngrijire necesare. se reia procedura de la art. 3 
pe numele nou I ui proprietar. 

Art. 10 Formularele tipizare. respectiv fişa de evaluare, notele de constatare, procesul verbal de 
conformitate şi somaţia constituie anexele 1-4 ce fac parte din prezentul regulament. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. Mariana Haşu 

Serv. JRUSAP, 
jr. Joanip#rc 



ROl\llÂNIA 
J UDEŢ L SlBJU 

MUNlCJPl Ul. SIBIU 

i i 1E.\',;I 1R. 1 L.·I RECUL. IMEN T 

r ........................ ./ ............................. 2021 

NOTĂ DE CONSTATARE 

Comisia de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului ibiu, în 
vederea aplicării prevederilor art. 489 alin . (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 
168 din l lG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/20 15 
privind Codul Fiscal, s-a deplasat în teren la data de ................... la imobilul situat pc str. 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. nr .............. şi a constatat, potrivit fişei de evaluare 
nr . .. ........ ./ ............ încadrarea terenului în categoria celor considerate ca liind neîngrijite. pentru 
următoare le considerente: 

TEREN L/TEREN RILE: 

MĂSURJ DISPUSE: 
Emiterea somaţiei pentru efectuarea lucrărilor de întrcpncrc/îngriji rc necesare. până la data de 

......................... .. .. ........ a anul ui în curs. 

Anexă: schiţă foto 

PREŞEDINTE 

MEMBRI: 

COMISIA 



RO MÂNIA 

JUDEŢUL SIBIU 
MUNICIPIUL SIBIU 

Nr. .. „. „ .. „ ........ .... ./ .... „ ...... ..... „ ... „„„.202 1 

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENT 

FIŞA DE ÎNCADRARE A T ERENURI LOR SITUATE ÎN INT RA VI LAN ÎN CAT EGORIA 
T ERENU RILOR NEÎNG RIJITE 

Eval uarea aspectului genera l al terenului : 

Adresă ____________________ _ 

Data _______ ____ _ 

[I"l ntreţi nere 

~~ite, fă ră deşeuri 
o Neîngrijite şi/sau cu deşeuri 

Calculul uncta 'ului în urma evaluării 

O puncte 
I 00 puncte 

Punctajul de rcfcrintă este de 100 de uncte. Se calcu lează entru fi ecare imobil evaluat în arte. 

Categoria de impozitare a ter enului 

o Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul de I 00 de puncte 

PUNCTA.J TOTAL 



Către, 

ROMÂNIA 
_IL'DEŢL'L SIBIL' 

l\IU IC!Pll 'L SIBIL' 

ANE.\'11 NH. 3 Lll REGULllMHN T 

r.„ ... ............ „ .... ./. .....•....••..• „ •.......... 20:21 

str .. „ .. „. „ ........... . ................ ... „„, nr. „„., bi. .... , ap .... . 
Loca li tatea .. „.„ .. „„„„„.„.„.„.„„„ .. „„., jude\ „ .. „„„.„.„.„.„„ ... „„ 

Comisia de identificare a terenurilor neîngrijite si tuate în intravilanul Municipiului ibiu. în 

vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 

168 din I IG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.22712015 

privind Codul Fiscal, numită prin Dispozi\ia Primarului nr ............... „ .. ../. . „ „ .. „„„. „„„„. „ .. „. „ 

vă comunică prezenta: 

SOMAŢIE 

prin care vă pune în vedere ca până la data de .. „.„ ............. ............ a anu lui în curs să proccda\i la 

luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de întreţinere/îngrijire a terenului situat în Sibiu, 

str .. . ..................................... . ........... , nr .... . ............ , 

crcspectarea termenului şi a mftsurilor dispuse prin prezenta somatic. atrage dupr1 sine 

aplicarea prevederilor legislaţiei specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pc teren cu 

500%. 

COMISIA 

PREŞEDINTE: 
MEMBRI: 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SIBIL' 

~re 11c1r1cL srnrL' 

A EXA NR. 4 LA REGULAME T 

Nr. .................. ..... ./ ............... ... ....... .... 2021 

Comisia de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu. în 
vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ş i pct. 
168 din llG nr. 1/20 16 pentru aprobarea Normelor metodologice de ap licare a Legii nr.227/20 15 
privind Codul Fiscal, s-a deplasat în teren la data de . „ ................ la imobilul situat pe 
str ............................... . ....... ... „ ... . „....... nr ....... ... .. „. proprietatea ......... .. ........................ . 
. . „ .. „ .............. . ........................ cu domiciliu l/sediul în localitatea .... „ ... .. ................. „ .. „ .. „„ .. „ .. „ .. 

str .. . .. . . ... ........ ......... .. .. . .. .... ................. nr. ..... , bi. ..... ap ... , CNP/CIF .. „„ .. „ „„.„„„„.„„„.„„„„.„ 

şi a întocmit prezentul 

PROCES-VERBAL DE CONFORMITATE 

care atestă faptul că proprietarul s-a conformat somaţiei nr„ „ „ „ „. „ „ „ „/ „ „ „. „. „ „ „ „ „ .. „ .. „ .. „.„ 

astfel: . .. ... . ................................................................ . .................................. .. ........ . 

În cazul intervenţiei pe terenuri din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele construite 
protejate, lucrările au fost conforme cu Avizul Ministerului Cu lturii (serviciile deconcentrate ale 
acestuia). potrivit prevederilor legale în vigoare. astfel: „.„„„.„„„.„„.„„„.„„„ ... „ ... „.„„„.„„ .. „„„„„„„. 

PREŞEDINTE 

MEMBIU: 

COMISIA 



ROMÂNIA 
.JUDEŢUL SfBIU 

MUNICl PI Ul. SIBTU 

ANE.\11 NR. 5 l 1I REGULAM/~ T 

r ........................ ./. ............................ 2021 

NOTĂ DE CONSTAT ARE 

Comisia de identifi care a terenurilor neîngrijite situate în intrav ilanul Municipiului Sibiu, în 
vederea aplicării prevederilor art. 489 alin . (5) - (8) din Legea nr. 227/20 15 privind Codu l fiscal ş i pct. 
168 din HG nr. 1/20 16 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/::W 15 
privind Codul Fiscal. s-a deplasat în teren la data de ............. . ..... la imobilul situat pc 
str ...... „ .... „ „ „ „ ... .... „. „ „ „. .. . . . . . . nr ... .... ... .... şi a constatat menţinerea terenului în catego ri a 
ce lor considerate ca fiind neîngrijite. pentru următoarele considerente: 

TERENUL/TEl~ENURILE: 

MĂSURI DISPUSE: 
Propunerea de adoptare a hotăririi de majorare a impozitu lui pentru imobilu l teren identificat 

mai sus: 

Anexă: schiţă foto 

PREŞEDINTE 

MEMBRI: 

COMISIA 


