ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
ORASUL ALESD

Anexa nr._________

REGULAMENT
PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE IDENTIFICARE A CLĂDIRILOR ŞI
TERENURILOR NEÎNGRIJITE SITUATE ÎN INTRAVILANUL ORASULUI ALESD ÎN
VEDEREA APLICĂRII PREVEDERILOR ART. 489 ALIN. 5 – 8 DIN LEGEA NR.
227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE, ŞI PUNCTUL 168 DIN H.G. NR. 1/2016 PENTRU APROBAREA
NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 227/2015 PRIVIND
CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Având în vedere prevederile art. 489 alin. 5 – 8 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 168 din
H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabileşte următorul regulament de

identificare

a

clădirilor şi terenurilor

neîngrijite situate în intravilanul orasului Alesd şi de majorare a impozitului în
cazul acestora.
ART.1. OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PREZENTULUI REGULAMENT IL
CONSTITUIE ASIGURAREA PUNERII IN VALOARE SI IN SIGURANTA A FONDULUI
CONSTRUIT RESPECTIV A TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATA
prin atingerea urmatoarelor tinte:
gestionarea eficienta a patrimoniului construit
punerea in siguranta a domeniului public
cresterea atractivitatii investitionale şi estetice
ridicarea constiintei civice a cetatenilor care detin proprietati

ART.2. DEFINITII - Termenii utilizati în cuprinsul prezentului regulament au
urmatorul inteles:
- ANVELOPA CLADIRII - totalitatea suprafetelor elementelor de constructie
perimetrale, care delimiteaza volumul interior al unei cladiri, de mediul exterior sau
de spatii neincalzite din exteriorul cladirii.
- COPROPRIETAR –persoana fizica sau jurídica , de drept public ori de drept
privat, care are in proprietate acel spatiu, respectiv apartament intr-un condominiu
-INTRETINERE CURENTA – set de lucrari în vederea pastrarii în bune conditii,
pentru a face sa dureze aspectul şi stabilitatea unei constructii, fara afectarea
integritatii 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 topografic, care constituie mărturii
cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric,
artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;
- NOTA TEHNICA DE CONSTATARE – document intocmit de reprezentantii
primariei Orasului Alesd și avizat de Arhitectul Şef, care consta in evaluarea starii
tehnice a elementelor cladirii, prin care se stabileste incadrarea cladirii in una
dintre cele 4 categorii : fara degradari,. Degradari minore, degradari medii,
degradari majore
- FIȘA DE EVALUARE - document întocmit de reprezentanţii Poliţiei Locale
care va conţine: elemente de identificare a imobilului, numărul și data întocmirii
Notei tehnice de constatare, punctajul stabilit și starea tehnică, numele şi prenumele
proprietarilor, observaţii privitoare la existenţa unor autorizaţii de construire;
- SOMAŢIA - documentul întocmit de reprezentanţii primariei Orasului Alesd
şi avizat de Arhitectul Şef, transmis imediat după avizarea notei tehnice, prin care
proprietarului clădirii/unităţii individuale din clădirea neîngrijită, i se aduce la
cunoştinţă că are obligaţia de a efectua lucrările care se impun, în caz contrar,

începând de la data de 1 ianuarie a anului următor i se va majora impozitul pe
clădire, la nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul Local al orasului Alesd;
- PROPRIETARI- persoane fizice şi juridice de drept public sau privat care
deţin în posesie clădiri;
- REPARATII CAPITALE – inlocuirea sau refacerea partiala sau completa a
unor elemente principale ale constructiei
- REPARATII CURENTE – ansamblu de operatii efectuate asupra unei
constructii în vederea mentinerii sau readucerii în stare de normala de functionare ,
fara afectarea stabilitatii şi integritatii acesteia
-REABILITARE-orice

fel

de

lucrari

de

interventii

necesare

pentru

imbunatatirea performantelor de siguranta si exploatare aconstructiilor existente
inclusive a instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de exploatare prin
aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevazute de lege.
Art 3. Prin clădiri sau terenuri neîngrijite situate în intravilanul orasului
Alesd pentru care se va aplica majorarea de impozit se înţelege:
a) În cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină,
insalubre, faţade nereparate/necurăţate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte,
acoperişuri degradate sau alte situaţii de asemenea natură;
b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni,
lăstăriş, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curăţeniei în curţi,
neîntreţinerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de asemenea
natură;
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.4. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale se va constitui prin
dispoziţia primarului comisia de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite
situate în intravilanul orasului Alesd, abilitată să efectueze verificări pe raza unităţii
administrativ-teritoriale şi să întocmească fişa de evaluare(Anexa1A SAU B), nota de
constatare(Anexa2 SAU 3), somaţia(Anexa5) şi procesul-verbal de conformitate
(Anexa4).

Nota de constatare va fi însoţită în mod obligatoriu de schiţe foto care să
ateste starea clădirii/terenului la data inspecţiei.
Art.5. După identificarea şi evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit,
prin grija comisiei, proprietarul va fi somat ca până la data de 15 iunie al anului
fiscal în care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să inceapa sau sa
obtina autorizatie de construire pentru realizarea lucrarilor de consolidare dupa
caz, lucrările de întreţinere/îngrijire necesare până cel târziu 30 octombrie şi să
menţină în continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/ îngrijire.
Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a
conformat somaţiei, acesta are obligatia sa comunice primariei orasului Alesd acest
lucru si se va încheia proces - verbal de conformitate. 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.6. În cazul în care, după expirarea termenului acordat, care nu poate
depăşi data de 30 octombrie a anului fiscal în curs, se constată că proprietarul nu a
efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, sau sa obtina autorizatie de
construire pentru realizarea lucrarilor de consolidare dupa caz, persoanele
prevăzute la Art. 4 vor încheia o notă de constatare, în termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la data expirării termenului acordat, în care va fi consemnată
menţinerea clădirii/ terenului în categoria celor considerate, conform prezentei
proceduri, ca fiind neîngrijite. Nota de constatare va fi însoţită în mod obligatoriu de
schiţe şi fotografii care să ateste starea clădirii/terenului la data inspecţiei.
Art.7. Nota de constatare şi documentaţia aferentă acesteia, în care se
consemnează menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate ca fiind
neîngrijite se transmit în termen de maxim 3 zile de la data întocmirii acestuia,
Compartimentului taxe si impozite din cadrul Serviciului Contabilitate. În acest caz,
la sesizarea serviciului, primarul orasului Alesd va propune spre adoptare
Consiliului local al orasului Alesd proiectul de hotârăre de majorare a impozitului
pentru imobilul respectiv.
Art.8. Nivelul impozitului majorat se stabileşte anual prin hotărârea
consiliului local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul
următor.

Art.9. Hotărârea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are
caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul
localităţii, respectiv elementele de indentificare potrivit nomenclaturii stradale,
precum şi datele de identificare ale contribuabilului.
Art.10. Compartimentului taxe si impozite din cadrul Serviciul Contabilitate
va efectua modificările privind majorarea impozitului, va emite şi va comunica actul
administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local.
Art.11. În cazul în care proprietarul nu va notifica administraţia publică
locală, respectiv Comisia de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate
în intravilanul orasului Alesd, privind remedierea situaţiei imobilului, cu dovezi în
acest sens, impozitul majorat se va aplica şi în anii fiscali următori la nivelul cotelor
de majorare stabilite prin hotărârile anuale ale consiliului local.
Art.12. În situaţia în care proprietarii imobilelor neîngrijite comunică luarea
măsurilor de remediere, membrii Comisiei de identificare a clădirilor şi
terenurilor neîngrijite situate în intravilanul orasului Alesd au obligaţia ca în termen
de maxim 15 zile calendaristice de la data notificării să verifice realitatea susţinuta
de contribuabil, întocmind în acest sens o Notă de constatare însoţită de fotografii
doveditoare, sau copie dupa autorizatia de construire si ale formularului prin care
proprietarul imobilului anunta administratia publica locala si Inspectoratul de Stat
in Constructiii cu privire la inceperea lucrarilor.Nota de constatare se comunică în
termen de 3 zile de la data întocmirii, Compartimentului taxe si impozite din cadrul
Serviciului Contabilitate. Dacă se confirmă remedierea situaţiei imobilului, la
sesizarea serviciului, primarul orasului Alesd va propune spre adoptare Consiliului
local al orasului Alesd proiectul de hotârăre de încetare a aplicabilităţii hotărârii de
majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului
fiscal următor.
Art.13. 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 de la Art. 5, pe numele
noului proprietar.
Art.14. Formularele tipizate, respectiv fişa de evaluare, notele de constatare,
procesul-verbal de conformitate şi somaţia constituie anexe la prezentul
regulament.

Anexa nr. 1A la Regulament
NOTA DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE A CLĂDIRILOR DIN ORASUL ALESD
Evaluarea aspectului general al clădirii:
Adresă

_Data

Proprietar
1. ACOPERIŞ
Învelitoare*

□ Nu este cazul
□ Fără degradări
□ Degradări minore
□ Degradări medii
□ Degradări majore

Punctaj

Nu există

Punctaj
acordat

0
Învelitoarea lipseşte şi/sau e degradată parţial (maxim
10% din suprafaţa totală). Este suficientă reaşezarea
materialului învelitorii şi remedieri locale.
Învelitoare lipseşte şi/sau e degradată în proporţie
mare (10-30% din suprafaţa totală), coamele sunt
neetanşe. Necesită înlocuire şi fixare.
Învelitoare lipseşte şi/sau e degradată în proporţie de
peste 30% din suprafaţa totală, coamele sunt neetanşe.
Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.

2
7
12

*Indiferent de materialul din care este alcătuită: ţiglă, tablă, şindrilă, etc.
Cornişă, streaşină, atic*

□ Fără degradări
□ Degradări minore
□ Degradări medii
□ Degradări majore

Punctaj

Punctaj
acordat

0
Elementele de închidere sunt desprinse şi
degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate.
Suficientă reparaţia punctuală.
Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate
partial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe
alocuri. Necesită înlocuire şi refacere parţială.
Elementele de închidere sunt desprinse şi degradate
peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită
înlocuire totală. Risc pentru trecători.

2
7
12

*Indiferent dacă este streaşină orizontală, înclinată sau înfundată
Jgheaburi, burlane şi elemente de tinichigerie*

□ Nu este cazul
□ Fără degradări
□ Degradări minore

Punctaj

Punctaj
acordat

Nu există
0

Sunt necesare reparaţii punctuale şi/sau
2
curăţarea jgheaburilor.
Jgheaburi şi burlane degradate parţial (neetanşe
7
□ Degradări medii
şi deformate) şi/sau înfundate. Necesită înlocuire
parţială.
12
□ Degradări majore Jgheaburi şi burlane degradate în totalitate sau lipsă
(chiar şi parţial). Lipsa tubului de racord la reţeaua de
canalizare. Necesită înlocuire totală.
*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decoraţia specifică (dacă există),etc.

2. FAŢADE
Tencuială*

Punctaj

Punctaj
acordat

0

□ Fără degradări
□ Degradări minore

Degradări punctuale şi incidentale ale tencuielii.
2
Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.
Degradări locale ale tencuielii (10-30% din
7
□ Degradări medii
suprafaţa faţadelor). Igrasie uşoară. Suprafeţele se
retencuiesc şi se rezugrăvesc.
□ Degradări majore Porţiuni de tencuială ce cad, se desprind şi/sau sunt 12
puternic umede, tencuială degradată peste 30% din
suprafaţă. Suprafeţele se refac total.
*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul şi alte componente ale faţadelor, dacă acestea
există.
Zugrăveală*

Punctaj

Punctaj
acordat

0

□ Fără degradări
□ Degradări minore

Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea
2
punctuală.
Zugrăveala exfoliată parţial (10-30% din
3
□ Degradări medii
suprafaţa faţadelor). Suprafeţele se rezugrăvesc.
4
□ Degradări majore Zugrăveala exfoliată şi/sau decolorată peste 30%
din suprafaţa faţadelor. Suprafeţele se refac total.
*Se vor lua în considerare şi ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale faţadelor
spre stradă, dacă acestea există.
Tâmplărie*

Punctaj

□ Fără degradări
□ Degradări minore

Punctaj
acordat

0
2

Vopsire defectuasă (scorojită), uşoară uzură a
materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria
se revopseşte şi se remediază punctual.
□ Degradări medii
Materialele componente deteriorate, deformate,
3
nefolosibile şi/sau defecte (cel puţin un element). Nu
lipsesc elemente. Reparaţii şi înlocuire.
□ Degradări majore
4
Materialele componente puternic deteriorate şi
deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puţin un
element). Necesită înlocuire completă.
*Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane), uşi (împreună cu vitrine, porţi de acces
Elemente
decorative*
□ Nu este cazul
□ Fără degradări
□ Degradări minore
□ Degradări medii
□ Degradări majore

Punctaj

Elemente decorative incomplete şi/sau afectate în timp
de factori atmosferici şi biologici şi/sau neconforme
cu caracterul zonei
Elemente decorative care lipsesc de pe faţade, inclusiv cele
îndepărtate în mod abuziv.

Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de
cădere. Elemente de tinichiger ie care lipsesc. Risc
major pentru trecători.
*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite:stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, etc.

0
2
3
4

Punctaj
acordat

3. DEFICIENŢE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR
Şarpantă*

Punctaj

□ Nu este cazul
□ Fără degradări
□ Degradări medii

Coşuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de
cădere. Coşuri de fum care prezintă elemente de
decoraţiuni lipsă.
□ Degradări majore
Elemente din lemn rupte şi/sau lipsă, deformări majore
ale structurii şarpantei. Coşuri de fum şi/sau lucarne
lipsă parţial sau total.
*Se vor lua în considerare şi coşurile de fum, lucarnele, etc., componente ale şarpantei
Pereţi*

Punctaj
acordat

0
7
12

Punctaj

Punctaj
acordat

□ Fără degradări
□ Degradări medii

0
Elemente lipsă pe suprafeţe mai mari (colţuri de
7
clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în
baza unui proiect tehnic autorizat.
□ Degradări majore
Crăpături de dimensiuni mari, structură slabită
24
şi/sau deformată, elemente componente ale structurii
verticale lipsă parţial sau total. Clădire ruină.
*Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie
din piatră, lemn, beton, etc.
Împrejmuire*
□ Nu este cazul
□ Fără degradări

Punctaj
Nu există

Punctaj
acordat

0

□ Degradări minore Zugrăveala şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt
2
exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.
□ Degradări medii
Elemente decorative componente lipsă, iar
3
zugrăveala şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate
în proporţie de peste 10% din suprafaţă.
□ Degradări majore Împrejmuirea prezintă deformări, degradări,
4
înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipseşte parţial.
*Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea şi de elementele sale decorative
CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR
□ Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltraţii de apă, igrasie, trecerea timpului,
etc.
□ Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreţinerea unei clădiri

□ Degradări intenţionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislaţiei în vigoare, a RLU,
etc.
OBSERVAŢII

LEGENDĂ
Degradări minore. Sunt degradările asupra cărora nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente
reparaţiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafaţă. În
spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul
arhitectural al clădirii se păstrează.
Degradări medii. Sunt degradări care trebuie îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor
cuprinde până la 50% din suprafaţă sau corp de construcţie. In spatele degradărilor medii nu se ascund
degradări majore sau probeme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parţial.
Degradări majore. Aceste degradări sunt grave şi trebuie remediate imediat, pentru a evita
degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50% din suprafaţa sau corpul
construcţiei; presupune fisuri mari care influenţează structura imobilului. Construcţia trebuie reabilitată
sau refăcută. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde si/sau este distrus în
mod intenţionat.

CALCULUL PUNCTAJULUI ÎN URMA EVALUĂRII
Punctajul total. După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând
punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).
Punctajul de referinţă. În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse
evaluării (de exemplu construcţiile cu acoperiş tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al
învelitorii şi al şarpantei sau construcţiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct
de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivei categorii neevaluate se va scădea din
punctajul maxim de 100 puncte al fişei de evaluare. Rezultatul obţinut astfel reprezintă punctajul de
referinţă.
Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma
împărţirii punctajului total la punctajul de referinţă (punctaj total/punctaj de referinţă x 100).
Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Categoria de impozitare a clădirii

□ Majorare cu 300%, pentru punctaj procentual între 30,00% şi 59,99%
□ Majorare cu 400 %, pentru punctajul procentual între 60,00% şi 79,99%
□ Majorare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% şi 100,00%
PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ
REFERINŢĂ

PUNCTAJ
PROCENTUAL

COMISIA:

CATEGORIA DE
IMPOZITARE

Anexa nr. 1B la Regulament
NOTA DE CONSTATARE A STĂRII TERENURILOR DIN ORASUL ALESD
Evaluarea aspectului general al terenului:
Adresă

Data

Proprietar
1. Întreţinere
0

□Întreţinut
□Neîntreţinut

50

□Fără deşeuri

0

□Cu deşeuri

50

Observaţii

Calculul punctajului în urma evaluării
Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare.
Punctajul de referinţă este de 100 de puncte.
Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărţirii punctajului
total la punctajul de referinţă (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare imobil evaluat în
parte.
Categoria de impozitare a terenului

□ Majorarea cu 250%, pentru punctaj procentual de 50%
□ Majorarea cu 500%, pentru punctajul procentual de 100%

PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ
REFERINŢĂ

PUNCTAJ
PROCENTUAL

COMISIA:

CATEGORIA DE
IMPOZITARE

Anexa nr. 2 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
ORASUL ALESD

NOTĂ DE CONSTATARE
Comisia de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în
intravilanul orasului Alesd, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5
– 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a deplasat în teren la data de
, la imobilul situat în orasul Alesd, pe strada______________________________
, nr.
, şi a constatat, potrivit fişei de evaluare
nr.
_/
, încadrarea clădirii/terenului în categoria celor
considerate ca fiind neîngrijite, pentru următoarele considerente:
TERENUL/TERENURILE:

CLĂDIREA/CLĂDIRILE:

MĂSURI DISPUSE:
Emiterea somaţiei pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere/îngrijire
necesare până la data de 30 octombrie a anului în curs.
Anexă: schiţa foto
COMISIA

Anexa nr. 3 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
ORASUL ALESD

NOTĂ DE CONSTATARE
Comisia de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în
intravilanul orasului Alesd, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5
– 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a deplasat în teren la data de
, la imobilul situat în orasul Alesd, pe strada
, nr.
, şi a constatat
menţinerea
clădirii/terenului în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite, pentru
următoarele considerente:
TERENUL/TERENURILE:

CLĂDIREA/CLĂDIRILE:

MĂSURI DISPUSE:
Propunerea de adoptare a hotărârii de majorare a impozitului pentru
imobilul clădire/teren identificat mai sus.
Anexă: schiţa foto
COMISIA

Anexa nr. 4 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
ORASUL ALESD

Comisia de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în
intravilanul orasului Alesd, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5
– 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a deplasat în teren la data de
, la imobilul situat în orasul Alesd, pe strada
, nr.
, proprietatea doamnei/domnului
,
cu
domiciliul
în
, CNP,
şi a întocmit prezentul
PROCES-VERBAL DE CONFORMITATE
care atestă faptul că proprietarul s-a conformat somaţiei nr.
/
astfel:

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

COMISIA

Anexa nr. 5 la Regulament

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
ORASUL ALESD

CĂTRE,
DOMNUL/DOAMNA
Adresa:
Comisia de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în
intravilanul orasului Alesd, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5
– 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, numită prin dispoziţia primarului nr.
/
_, vă comunică prezenta:
SOMAŢIE
prin care vă pune în vedere ca până la data de 30 noiembrie a anului în curs
să procedaţi la luarea măsurilor legale de efectuare a lucărilor de
întreţinere/îngrijire a terenului/clădirii situate în Alesd, strada
, nr.
.
Nerespectarea termenului şi a măsurilor dispuse prin prezenta
somaţie atrage după sine aplicarea prevederilor legislaţiei specifice în domeniu,
respectiv majorarea impozitului pe clădire/teren cu până 500%.

COMISIA

