
   

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA         
                                                PROIECT 
 

                     HOTĂRÂREA NR. __________ 
privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, 

pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Mălinului, nr. 82 
(fost str. Ramuri, nr. 100), ca urmare a constatării stării tehnice de teren 

neîngrijit 
 

Consiliul local al municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 
29.03.2018; 

Având în vedere raportul nr.43009/2018 al Direcției Impozite și Taxe prin care 
se propune majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru 
terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Mălinului, nr. 82 (fost str. 
Ramuri, nr. 100), ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. 

În conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5,6,7 și 8, coroborat cu art. 456 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
pct.168 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; 

 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 9/2017 privind 
aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite 
situate în intravilanul municipiului Craiova și a normelor de procedură instituite în 
acest sens; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1.Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, 
pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Mălinului, nr. 82 
(fost str. Ramuri, nr.100), proprietatea numitului Vasile Mihai-Gabi, domiciliat 
în municipiului Craiova, str.Calea București, nr. 30, bl. C9, sc. 2, ap. 1. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Local, Direcția Impozite și Taxe şi Vasile Mihai-Gabi 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
                             

  INIŢIATOR, AVIZAT, 
     PRIMAR, PT.SECRETAR, 
Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU 

 



   

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE                                                                                              Se aprobă, 

SERVICIUL CICPF                                                                                                                    PRIMAR  

SEDIUL: STR.CALEA BUCUREŞTI, NR. 51 C      Mihail GENOIU
  

Cod de inregistrare ca operator date cu caracter personal : 16412 

NR. 43009/13.03.2018                                                             
            

                  Avizat, 

                                    VICEPRIMAR 

  
                   Adrian COSMAN

  

    

 
RAPORT 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri începând cu anul 2018, pentru  terenul situat 
în zona C a municipiului Craiova, strada Mălinului, nr. 82 (fost str. Ramuri, nr. 100), ca 

urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit 
 

             
Prin prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si ale art. 

168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, s-a conferit posibilitatea legală pentru consiliul local de a lua măsuri pentru 

majorarea impozitului pe terenuri cu până la 500% pentru terenurile neîngrijite, situate in 

intravilan, identificate conform criteriilor de încadrare în categoria terenurilor neîngrijite stabilite 

prin hotărâre a consiliului local.  

Prin Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova nr. 9/2017 privind aprobarea 

criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul 

municipiului Craiova și a normelor de procedură instituite în acest sens, s-au aprobat criteriile de 

încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului 

Craiova, astfel: "(1) Clădirea neîngrijită este clădirea în stare avansată de degradare, stare de 

paragină, cu fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații 

de asemenea natură și care conform fișei de evaluare privind starea fizică de fapt a imobilului-

clădire se încadrează în oricare din punctele: 

1. b, c – Șarpanta lipsește parțial sau integral 
2. c- Învelitoarea lipsește integral 
3. b – Pereții exteriorii lipsesc parțial 
4. b,c – Finisajul la pereții exteriori lipsește parțial sau integral 
5. c- Tâmplărie exterioară lipsește integral 
(2) Terenul încadrat în categoria terenurilor neîgrijite este terenul în paragină, 

acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubru, cu împrejmuiri neîntreținute/nereparate sau 

alte situații de asemenea natură și conform fișei de evaluare privind starea fizică de fapt a 

imobilului-teren se încadrează în oricare din punctele: 

1. a- Vegetația spontană există 
2. a- Deșeurile există 
3. b- Împrejmuirea lipsește parțial". 



   

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare în 

categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova și a normelor 

de procedură instituite în acest sens, comisia mixtă constituită prin Dispoziția nr. 1093/2018 a 

Primarului Municipiului Craiova, a stabilit prin Procesul-Verbal nr. 36462/01.03.2018, la poziția nr. 

(15) Încadrarea terenului situat în zona C a municipiului Craiova, strada Mălinului, nr. 

82 (fost str. Ramuri, nr. 100), proprietatea lui Vasile Mihai-Gabi, domiciliat în Craiova, str. 

Calea București, nr. 30, bl. C9, sc. 2, ap. 1, în categoria terenurilor neîngrijite.  

Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 9/2017 privind aprobarea criteriilor de 

încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova și 

a normelor de procedură instituite în acest sens, propunem spre analiză și aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Craiova:  

- majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru 

terenul situat în Craiova, zona C, strada Mălinului, nr. 82 (fost str. Ramuri, nr. 100), 

proprietatea lui Vasile Mihai-Gabi, domiciliat în Craiova, str. Calea București, nr. 30, bl. C9, sc. 2, 

ap. 1. 

 

DIRECTOR EXECUTIV                              ȘEF SERVICIU 
Elena BONESCU          Cristian CALIN 
           
                                                                                 
  
     
 
 
 
 
 
                 
CONSILIER JURIDIC 
Alexandra BELDEA                                                      
 
 
 
 
 
                 Întocmit 
          Marian Viișoreanu             
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