
   

MUNICIPIUL CRAIOVA        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA         
                         PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2018 referitoare la majorarea 
cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, 

zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită 

Consiliul local al municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 
28.03.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.50124/2019, rapoartele nr.50127/2019 
al Direcției Impozite și Taxe  şi nr.51895/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune încetarea aplicării, 
începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.113/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru 
clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 

În conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5,6,7 și 8 din Legea nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 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 încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2018 referitoare la 
majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în 
municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, cota parte 
deţinută de Motoi Cristian-Dumitru şi Motoi Ioana. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Motoi Cristian-
Dumitru şi Motoi Ioana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

   INIŢIATOR, AVIZAT, 
     PRIMAR, 
Mihail GENOIU 

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 

           



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE                                                                                                 

NR. 50124/13.03.2019                                                             

            
            

  
    

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre  privind  încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a HCL 113/2018 prin 

care s-a aprobat majorarea cu 500%, a impozitului pe clădirea situată în zona A a Municipiului 

Craiova, strada Alexandru Macedonski, nr. 8, cota parte deținută de Motoi Cristian-Dumitru și 
Motoi Ioana  

 

 

Prin prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și 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 clădiri cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, 

identificate conform criteriilor de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite stabilite prin hotărâre a 

consiliului local.  

Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în municipiul 

Craiova și normele de procedură instituite în acest sens au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 9/2017. 

Luând în considerare că imobilul clădire situat în Craiova, str.Alexandru Macedonski , nr. 

8- cota parte deținută de Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana ,  a fost exclus din categoria 

clăirilor neîngrijite conform Procesului Verbal nr. 41448/28.02.2019 al comisiei mixte de procedură 

constituite prin Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.1093/2018 și a actelor de procedură 

întocmite  , apreciem ca oportună inițierea proiectului de hotărare privind  încetarea aplicării, 

începând cu 01.01.2019, a HCL 113/2018 prin care s-a aprobat majorarea cu 500%, a impozitului 

pe clădirea situată în zona A a Municipiului Craiova, strada Alexandru Macedonski, nr. 8, cota 

parte deținută de Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana. 

 

 

           PRIMAR,                       DIRECTOR EXECUTIV, 

   MIHAIL GENOIU                                             ELENA BONESCU 

     

     

           

                                                                                 

  

     

 

                 



   

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE                                                                                              Se aprobă, 
SERVICIUL CICPF                                                                                                                    PRIMAR  
SEDIUL: STR.CALEA BUCUREŞTI, NR. 51 C      Mihail GENOIU            
NR.50127/14.03.2019                                                             
           
 
  
                  Avizat, 
                                    VICEPRIMAR 
                   Adrian COSMAN
  
    
 

 
RAPORT 

privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a HCL 113/2018 prin care s-a aprobat 
majorarea cu 500%, a impozitului pe clădirea situată în zona A a Municipiului Craiova, strada 

Alexandru Macedonski, nr. 8, cota parte deținută de Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana  
             

Prin prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și 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 clădiri cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, 

identificate conform criteriilor de încadrare în categoria clădirilor neîngrijite stabilite prin hotărâre a 

consiliului local.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2017 s-au aprobat criteriile de 

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

și normele de procedură instituite în acest sens. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2018, s-a aprobat 

majorarea cu 500% a impozitului pe clădirea situată în Craiova, str. Alexandru Macedonski nr. 8, 

aflată în proprietatea numiților Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana, domiciliați în Craiova, str. 

Alexandru Macedonski  nr. 8 . 

În baza Normelor de Procedură aprobate prin HCL nr.9/2017, pct.8“Excepții” și a 

Procesului Verbal nr. 41448/28.02.2019, privind excluderea din categoria terenurilor/clădirilor 

neîngrijite întocmit de către comisia mixtă constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului 

Craiova nr. 1093/2018, s-a exclus din categoria clădirilor neîngrijite, ca urmare a emiterii 

Certificatului de Urbanism nr.2109/19.10.2018, pentru imobilul clădire situat în municipiul 

Craiova, strada Alexandru Macedonski nr. 8, cota parte deținută de Motoi Cristian-Dumitru și 

Motoi Ioana . 

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

Fiscal, cu modificările și 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 și a Procesului Verbal nr. 41448/28.02.2019,  

privind excluderea din categoria terenurilor/clădirilor neîngrijite întocmit de către comisia mixtă 

constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului Craiova nr. 1093/2018, propunem spre 

analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova proiectul de hotărâre privind:  

      - încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a HCL 113/2018 prin care s-a aprobat 

majorarea cu 500%, a impozitului pe clădirea situată în zona A a Municipiului Craiova, strada 

Alexandru Macedonski, nr. 8, cota parte deținută de Motoi Cristian-Dumitru și Motoi Ioana  

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV                                    ȘEF SERVICIU 
  ELENA BONESCU            CRISTIAN  CĂLIN 
           
                                                                                 
  
     
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
      
                   Întocmit, 
                 Ins. DANIELA CIORECAN 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2EX/C.D.    
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