
PREZENTA S-A DIFUZAT:
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, birou impozite si taxe
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi :14
Hotărârea a fost adoptată  11 voturi "pentru" 2 abţinere 1 împotrivă

SECRETAR GENERAL
CIOCA GABRIELA LENUŢA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NITU MONICA

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07^2020.
Luând în dezbatere raportul nr. 9521/20.07.2020 întocmit de biroul impozite şi taxe

locale privind majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile şi terenurile
neîngrijite situate în intravilanul Oraşului Victoria.

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;

Având in vedere prevederile Titlului IX -Impozite şi Taxe locale, arti.489, alin.(4)-
(8) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completării^ ulterioare.

în temeiul art. 139 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 - ^rivind Codul

administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul - cadru privind majorarea cu până la 500% a
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul Oraşului
Victoria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaz^ primarul Or.
Victoria prin aparatul propriu de specialitate.

HOTĂRÂREA NR. 125 din 30.07.2020
privind majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile şi

terenurile neîngrijite situate în intravilanul Oraşului Victoria

ROMÂNIA
ORAŞUL VICTORIA

Strada Stadionului, nr. 14, jud. Braşov Tel: 0268/241525
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ultimului domiciliu.
Persoanele juridice se somează la sediul social, iar in cazul celor aflate in prbcedure

speciale la lichidator, respectiv la administratorul special.
In situaţia in care pe parcursul anului respectiv proprietarul isi îndeplineşte otjligatille

menţionate in somaţie, va notifica comisia in vederea deplasării la fata locului si constatării
situaţiei de fapt. Comisia va completă procesul verbal de conformitate , in care se
menţionează îndeplinirea in totalitate a a masurilor dispuse in formularele intiale.

la locul

categoria celor neingrijite, in accepţiunea punctului 168 din din normele metodologice de
aplicare a Codului Fiscal, iar in fisa de evaluare se vor bifa categoriile corespunzătoare
nivelului de degradare constat, se va aduna punctajul pentru fiecare categorie, urmând a se
incadra imobilul in unul dintre cele cinci intervale de supraimpozitare, pe baza punctajului
procentual obţinut.

După identificarea clădirii/terenului neîngrijit, Comisia va proceda la identificarea
proprietarului imobilului in vederea comunicării către acesta a somaţiei.

După finalizarea procedurii de identificare a proprietarului, se va comunica ^cestuia
somaţia la domiciliu, astfel incat sa se asigure luarea la cunoştinţa prin următoarele
modalităţi: prin inmanare sub semnătura de primire, prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, prin afişare la domiciliu proprietarului, intocmindu-se proces^ verbal
de afişare sau prin publicitate (afişare pe site-ul Primăriei Oraşului Victoria).

In cazul persoanelor fizice, reşedinţa va fi considerate domiciliu, daca acesta nu se
cunoaşte, iar in lipsa de reşedinţa, persoana fizica este considerata ca domiciliază

lului inIn formular se vor consemna elementele ce conduc la încadrarea imobi

Prezenta procedura reglementează modalitatea de identintificare si încadrare pe baza
unor criterii a imobilelor neingrijite din intravilanul oraşului Victoria pentru care Se aplica
majorarea impozitului cu pana la 500 %.|

In conformitate cu punctul 168 din normele metodologoce de aplicare a preverilor
Codului Fiscal, se stabileşte următoarea procedura de majorare cu pana la 500 % a
impozitului pe clădire si a impozitului pe teren pentru clădirile si terenurile neingrijite situate
in intravilanul oraşului Victoria. Pentru punerea in aplicarea a procedurii cadru se intocmeste
comisia de lucru mixta, denumita in continuare Comisie, cu atribuţii de identificare si
evaluare pe teren a:I

1)clădirilor aflate in stare avansata de degradare, stare de paragina, insalub^e, având
faţade si/sau acoperişuri nereparate, necuratate/netencuite/nezugravite, geamuri
sparte sau alte situaţii de asemenea natura

2)terenurilor din intravilan aflate in stare de paragina, acoperite de buruieni,
parasite/abandonate, insalubre sau alte situaţii de asemenea natura

In acest sens se constituie Comisia din reprezentanţi in cadrul Compartime^tului de
autorizări in construcţii, un reprezentant al Biroului impozite si taxe locale, comisi^ care va
face periodic deplasări in teritoriu in vederea identificării clădirilor si a terenurilor neîngrijite.

Comisia are atribuţii in intocmirea la fata locului a formularelor prevăzute in ^j^^iexa la
prezenta procedura.

Regulamentul - cadru privind majorarea cu pana Ia 500% a
impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate in intravilanul

ORAŞULUI VICTORIA



aceasta va proceda la verificarea efectuării masurilor stabilite prin nota de constatare.
Daca, cu ocazia verifcarilor efectuate se constata ca proprietarul si-a îndeplinit

obligaţiile menţionate in somaţie, comisia va proceda la întocmirea procesului ^erbal de
conformitate. In situaţia in care proprietarul nu a efectuat lucrările de intretinere/ingrijire
necesare, se va încheia o nota de constatare, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite.

Dosarul constituit din somaţia comunicata, nota de constatre, fisa de evalua^e iniţiala
si finala se comunica biroului impozite si taxe locale.

Biroul de impozite si taxe locale va înainta Consiliului Local raportul de specialitate
cu propunerea de adoptare a unei hotărâri cu caracter individual de majorare a impozitului cu
procentul aferent gradului de degradare, stabilit conform punctajului procentual diţi fisa de
evaluare si care va cuprinde si elementele de identificare ale imobilului potrivit nomenclaturii
stradale, respectiv elemtele de identificare ale proprietarului.

Hotărârea astfel adoptata se va comuncica Biroului de Impozite si Taxe Locale care
va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica actul admistraţiv fiscal
reprezentat prin decizia de impunere.

In cazul in care proprietarul înstrăinează imobilul înaintea termenului la car trebuia
sa efectueze lucrările de intretinere/ingrijire necesare, se reia procedura pe nume^e noului
proprietar.

Sunt exceptate de la aplicarea impozitului majorat clădirile/terenurile neîngrijite
pentru care proprietarii deţin autorizaţie de constructie/desfintare valabila in vederea
construirii/renovarii/demolarii/amenajarii si au anunţat la Inspectoratul de Stat in construcţii
si la Primăria Victoria începerea lucrărilor.

în baza prevederilor Codului Fiscal şi a Hotărârii Consiliului Local pentru stabilirea
impozitelor şi taxelor pentru anul următor, în cazul clădirilor şi terenurilor stabilite ca având

stare necorespunzătoare se aplica majorarea impozitului.

Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al Oraşului Victoria,
individual pentru fiecare clădire/ teren în parte şi se aplică tuturor
proprietarilor/coproprietarilor imobilului începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care a fost adoptată hotărârea.

igatiilor,In cazul in care proprietarul nu înştiinţează comisia de îndeplinirea ob



Punctaj
acordat

Punctaj
acordat

Punctaj
acordat

IASUL

8-12

3-7

1-2
0

Punctaj

Jgheaburi si burlane degradate in totalitate sau
lipsa(chiar si partial).Lipsa tubului de racord la
reţeaua de canalizare.Necesita înlocuire totala.

Jgheaburi si burlane degradate parţial
(neetanse si deformate)si/sau
infundate.Necesita înlocuire parţiala.

Sunt necesare reparaţii punctuale si/sau
curăţarea jgheaburilor.

Nu exista

a degradări majore

a degradări medii

a degradări minore
d fără degradări
d Nu este cazul

Jgheaburi,burlane si elemente de tichingerie

"Indiferent dacă este streaşină orizontală, înclinată sau înfundată

5

3

1
0

Punctaj

Elementele de închidere sunt desprinse şi

degradate peste 30% din lungime. Umiditate
vizibilă, Necesită înlocuirea totală, Risc pentru
trecători.

Elementele de închidere sunt desprinse şi
degradate parţial (10-30% din lungime).
Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire
şi refacere parţială.

Elementele de închidere sunt desprinse şi
degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate.
Suficientă reparaţia punctuală.

d degradări majore

d degradări medii

a degradări minore
q fără degradări

Cornişă - Streaşină - Atic
•Indiferent de materialul din care este alcătuită ţiglă, tablă, şindrilă etc.

10

6

2
0

Punctaj

ORDINQJ

învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată peste
30% din suprafaţa totală, coamele sunt neetanşe,
Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea
totală

învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată în
^roporţie mare (10-30% din suprafaţa totală),
coamele sunt neetanşe, Necesită înlocuire şi
fixare.

învelitoarea lipseşte şi/sau este degradată parţial
^maxim 10% din suprafaţa totală). Suficientă
reaşezarea materialului învelitorii şi remedieri
locale.

d degradări majore

D degradări medii

a degradări minore
d fără degradări
d nu există (nu este cazul)

Invelitoare

VRE A STAIHI TEHNICE A IMOBILELl
VICTORIA

ea aspectului general al imobilului:

NOTA TEHNICA DE CONSTAT^

Evaluar
Adresa

Data:

l.ACOPERIS

Anexa 1CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN ORAŞUL VICTORIA PENTRU
EVALUAREA STĂRII TEHNICE



Punctaj
acordat

Punctaj
acordat

Punctaj
acordat

Punctaj
acordat

3

1-2
0

Punctaj

4

3

1-2
0

Punctaj

Elemente decorative care lipsesc de pe faţade

Elemente decorative incomplete si/sau afectate
intimp de factori atmosferici si biologici.

? degradări medii

o degradări minore
a fără degradări

d nu este cazul

Elemente decorative

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane şi jaluzele, dacă este cazul), uşi
(împreună cu vitrine), porţi de acces.

Materiale componente puternic deteriorate şi
deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel
puţin un element). Materiale componente
necorespunzătoare, înlocuite abuziv si care nu
respecta reglementările PUG avizat (de ex.
PVC in loc de lemn) sau cu nerespectarea
designului original. Necesită înlocuire
completă.

Materiale componente deteriorate, deformate,

nefolosibile şi/sau defecte (cel puţin un
element). Nu lipsesc elemente. Reparaţii şi
înlocuire.

Vopsire defectuoasă (scorojită), uşoară uzură a
materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie.
Tâmplăria se revopseşte şi se remediază
punctual.

o degradări majore

o degradări medii

a degradări minore
d fără degradări

Tâmplărie

* Se vor lua în considerare şi ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale faţadelor spre
stradă, dacă acestea există                                     .

4

3-7

1-2
0

Punctaj

Zugrăveală exfoliată şi/sau decolorată peste
30% din suprafaţă. Zugrăveala in cromatica
neadecvata, neconforma cu paletarul stabilit.
Suprafeţele se refac şi se rezugrăvesc în
totalitate.

Zugrăveală exfoliată parţial (10-30% din
suprafaţa faţadelor) sau având un aspect murdar,
prăfuit. Suprafeţele se rezugrăvesc.

Zugrăveală exfoliată Incidental. Posibilă
remedierea punctuală.

d degradări majore

d degradări medii

d degradări minore
a fără degradări

Zugrăveală

"Se vor lua în considerare balcoanele, soclul şi alte elemente componente ale faţadelor, dacă acestea
există.

8-12

3-7

1-2
o

Punctaj

Porţiuni de tencuială ce cad, se desprind şi/sau
sunt puternic umede, tencuială degradată peste
30% din suprafaţă. Suprafeţele se refac total.

Degradări locale ale tencuielii (10-30% din
suprafaţa faţadelor). Igrasie uşoară. Suprafeţele
se retencuiesc şi rezugrăvesc.

Degradări punctuale şi incidentale ale tencuielii
Fără igrasie. Posibilă remedierea punctuală.

a degradări majore

o degradări medii

d degradări minore
d fără degradări

Tencuială

^Indiferent de materialul din care sunt alcatuite,impreuna cu decoaratia specifica(daca exista) etc.
2. Faţade



ui local de

Punctaj
acordat

in piatră,

Punctaj
acordat

Punctaj
acordat

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea şi de elemente sale decorative.

I.      Cauzele degradărilor
o  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

a  degradări intenţionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislaţiei în vigoare, a Regulamentu
urbanism etc.
In evaluarea imobilelor se vor identifica şi cauzele probabilele degradărilor (una sau mai multe variante)

Observaţii imobil / Masuri stabilite

1-

(

Puncta

împrejmuirea prezintă deformări, degradări,
înclinări stmcturale vizibile, împrejmuirea lipseşte
parţial.Risc pentru trecători.

Elemente decorative componente lipsă, iar

zugrăveala şi/sau vopsitoria împrejmuirii sunt
exfoliate în proporţie de peste 10% din suprafaţă.

Zugrăveală şi/sai vopsitoria împrejmuirii sunt
exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctulă.

d degradări majore

d degradări medii

a degradări minore
o fără degradări
n nu există (nu este cazul)

4. împrejmuire

* Indiferent de materialul din care este compusăstructura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie
lemn, beton etc.

8-24

1-7
0

Punctaj

Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită
şi/sau  deformată,  elemente  componente  ale

structurii verticale lipsă parţial sau total Clădire
ruina.Risc pentru trecatori.Reabilitarea se va face
in baza unui proiect de consolidare si reparaţii
capitale,ori se va desfiinţa in baza unui proiect
tehnic autorizat.

Elemente lipsă pe suprafeţe mai mari (colţuri de
clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente
în baza unui proiect tehnic autorizat.

o degradări majore

a degradări medii
d fără degradări

Pereţi

*Se vor lua în considerare şi coşurile de fum, lucarnele etc. componente ale şarpantei    1

8-12

1-7

0

Punctt j

Elemente din lemn rupte şi/sau lipsă, deformări majore ale structurii şarpantei. Coşuri
de fum şi/sau lucarne lipsă parţial sau total.Risc pentru trecători.

Coşuri de fum cu cărămizi desprinse, caic prezintă risc de cădere. Coşuri de fum care
prezintă elemente de decoratiuni lipsa.

a degradări majore

d degradări medii

o ISră degradări
d nu există (nu este cazul)

Şarpantă

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, pollstiren etc.

3. Deficienţe structurale vizibile din exterior

4Elemente decorative desprinse.care prezintă
risc de cadere.Elemente de tichingerie care
lipsesc.Risc pentru trecători.

,inclusiv cele Îndepărtate in mod ab^ziv.
o degradări majore



Semnăturaîntocmit,

CATEGORIA DE
IMPOZITARE

PUNCTAJ
PROCENTUAL

PUNCTAJ
REFERINŢA

PUNCTAJ
TOTAL

p Categoria 3 : Supraimpozitarea cu 500% pentru punctaj procentual intre 81% si 100%

a Categoria 2 : Supraimpozitarea cu 400% pentru punctaj procentual intre 61% si 80%

p Categoria 3 : Supraimpozitarea cu 300% pentru punctaj procentual intre 41% si 60%

p Categoria 4 : Supraimpozitarea cu 200% pentru punctaj procentual intre 21% si 40%

a Categoria 5 : Supraimpozitarea cu 100% pentru punctaj procentual intre 2% si 20%

Definiţia generală a categoriilor de degradări
Degradări minore.
Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparaţiile la diferite elemente sau locuri. Deg^adările
sunt în cea mai mare parte doar de suprafaţă. în spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau prolpleme
constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.
Degradări medii.
Degradările trebuiesc îndepărtate cât mai curând, Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafaţă sau coilp de
construcţie. în spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural
al clădirii este afectat parţial.
Degradări majore.
Aceste degradări sunt grave şi trebuiesc remediat imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor
cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcţie, presupune fisuri mari care influenţează Structura
imobilului. Corpurile de construcţie trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de
a se pierde şi/sau este distrus în mod intenţionat

CALCULUL punctajului in urma evaluării si stabilirea stării tehnice a clădirii
Punctajul total.
După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana djn dreapta
corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referinţă.
in cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu, construcţiile cu acoperi^ tip terasă
nu vor putea ii evaluate din punct de vedere al învelitorii şi a şarpantei sau construcţiile care nu sunt împrejm^ite nu vor
putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din
punctajul maxim de 100 puncte al fişei de evaluare. Rezultatul obţinut astfel reprezintă punctajul de referinţă.

Punctajul procentual.
Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărţirii punctajului total la
punctajul de referinţă (punctajul total / punctajul de referinţă x 100). Punctajul procentual se calculează penlru fie^are imobil
evaluat în parte.

Categoria de impozitare a clădirii



Semnătura
întocmit,

CATEGORIA DE

IMPOZITARE

PUNCTAJ
PROCENTUAL

PUNCTAJ
REFERINŢA

PUNCTAJ

TOTAL

q Categoria 1 : Supraimpozitarea cu 500% pentru punctajul procentual intre 81% si 100%.

q Categoria 2 : Supraimpozitarea cu 400% pentru punctajul procentual intre 61% si 80%.

q Categoria 3 : Supraimpozitarea cu 300% pentru punctajul procentual intre 41% si 60%.

q Categoria 4 : Supraimpozitarea cu 200% pentru punctajul procentual intre 21% si 40%.

q Categoria 5 : Supraimpozitarea cu 100% pentru punctajul procentual intre 2% si 20%.

Categoria de impozitare a terenului:

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimata in procente in urma împărţirii punctuajului total d
referinţa (PT/PR x 100).PP se calculează pentru fiecare imobil evaluat in parte.

Punctajul de referinţa este de 100 de puncte.

Punctuajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta ^corespunzătoare.

Calculul punctuajului in urma evaluării:

Observaţii

Punctaj acordat

30
0

Punctaj

a Cu deşeuri
q Fara deşeuri
3.1nsalubru

Punctaj acordat

30
0

Punctaj

a Neîntreţinut şi/sau neîngrădit
a întreţinut
2.1ntretinere

*Indiferent de modalitatea de îngrădire.

Punctaj acorda

26-40

16-25

5-15

Punctaj

o Lipsa

o Degradri majore

? Degradări medii

1.împrejmuire

Data:

Anexa 2CRITERII DE ÎNCADRARE A TERENURILOR SITUATE ÎN INTRAVILAJV ÎN
CATEGORIA TERENURILOR NEÎNGRIJITE

FISA DE EVALUARE
a terenurilor neingrijite de pe raza oraşului Victoria

Adresă:



ieste

Degradări majore - porţiuni de tencuiala ce cad.se desprind si/sau sunt puternic umede.tencuialadegradata
30% din suprafaţa. Suprafeţele se refac total.

5.  Zugrăveala si ornamente :
Degradări mionore - zugrăveala exfoliata incidental.Posibila remediere punctuala.

la reţeaua de canalizare.Necesita înlocuire totala.
4.  Faţade/balcoane:

Degradai minore - degradări punctuale si incidentale ale tencuielii .Faraigrasie.Posibila remediere punctuala.
Degradări medii - degradări locale ale tencuielii (10-30% dim suprafaţa fatadelor).Igrasie uşoara. Suprafeţele se
retencuiesc.

cord
Degradai majore -jgheaburi si burlane degradate in totalitate sau lipsa(chiar si partial).Lipsa tubului de n

3.  Jgheaburi .burlane si elemente de tichingerie:
Degradări minore - sunt necesare reparaţii punctuale si/sau curăţarea jgheaburilor.
Degradai medii -jgheaburi si burlane degradate parţial (neetanse si deformate)si/sau infundate.Necesita
înlocuire parţiala.

in categoria clădirilor si terenurilor din intravilan neîngrijite situate pe raza oraşului Victoria

l.Cladiri
A.DEFINITII
Expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)Degradări minore simt degradările asupra cărora nu trebuie intervenit imediat,sunt suficienţi
reparatiiile la diferite elemente sau locuri.Degradariloe sunt in cea mai mare parte doar de
suprafataJn spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme
constructive.Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.

b)Degradări medii sunt degradai care trebuie îndepărtate cat mai curând. Volumul degradarilof
cuprinde pana la 50% din suprafaţa sau corp de constructie.In spatele degradărilor medii nu se
ascund degradări majore sau probleme constructive.Caracterul arhitectural al clădirii este afectat
parţial.

c)Degradări majore sunt grave si trebuie remediate imediat,pentru a evita degradarea continua u

imobilului.Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50% din suprafaţa sau corpul
constructiei;presupune fisuri mari care influenţează structura imobilului.Constructia trebuie
reabilitata sau desfiintata.Caracterul arhitectural al clădirii este in pericol de a se pierde si sad este
distrus in mod intenţionat.

B.CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR ^CATEGORIA CLĂDIRILOR NEINGRINITE

1.Acoperis/invelitoare indiferent din materialul din care este construit:
Degradai minore - invelitoarea lipseşte si / sau este degradata parţial (maxim 10% din suprafaţa totala).^ste
suficienta reaşezarea materialului invelitorii si remedierii locale.
Degradări medii - invelitoarea lipseşte si / sau e degradata in proporţie mare (10-30% din suprafaţa
totala),coamele sunt neetanse.Necesita înlocuire si fixare.
Degradări majore - invelitoarea lipseşte si / sau e degradata in proporţie de peste 30%din suprafaţa
totala,coamele sunt neetanse .Prezintă curburi/rupturi majore .Necesita înlocuire totala.

2.Cornişa ,streasina,atic :
Degradări minore - elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual.Nu sunt urme de umidit^te
.Suficienta reparaţia punctuala.

Degradări medii - elementele de închidere sunt desprinse si degradate parţial (10 - 30% din lungime).Umjditate
vizibila pe alocuri.Necesita înlocuire si refacere parţiala.
Degradări majore - elementele de închidere sunt desprinse si degradate peste 30% din lungime.Umiditate
vizibila. Necesita înlocuire totala,sau reprezintă risc pentru trecători.

Criteriile de incadrare



l.Terenuri

1.1.Terenuri aflate in stare de paragina :acoperite de buruieni .părăsite sau abandonate.lipsa sau
neintretinerea/nerepararea imprejmuirilor.curti neingrijite.alte situaţii de asemenea natura.

1.2.împrejmuire : delimitare a unui teren indiferent de modalitatea de efectuare.
1.3.Terenuri insalubre : pe care se afla depozitate deşeuri .resturi de materii prime provenitedin a^tivităţi

economice,menajere sau de consum.

total.
6.Tamplarie:

Degradări minore - vopsirte defectuoasa (scorojita)usoara uzura a materialului.Nu lipsesc elemente de
.Tamplaria se revopseste si se remediază punctual.
Degradări medii - materialele componente deteriorate,deformate,refolosibile si/sau defecte (cel puţin
element).Nu lipsesc elemente.Reparatii si inlocuire.
Degradări majoore - materialele componente puternic deteriorate si deformate.Elemente de tamplarie lpsa (cel
puţin un element).Necesita inlocuire completa.

7.Elemente decorative:
Degradări minore - elemente decorative incomplete si/sau afectate in timp de factori atmosferici si biolbgici.
Degradări medii - elemente decorative care lipsesc de pe fatde.inclusiv cele îndepărtate in mod abuziv.
Degradări majore - elemente decorative desprinse .care prezintă risc de cădere .Elemente de tichingerie care
lipsesc.Risc pentru trecători.

8.Deficiente structurale vizibile din exterior :
Degradări medii - coşuri de fum cu cărămizi desprinse.care prezintă risc de cadere.Cosuri de fumcare prezintă
elemente de decoratiuni lipsa.
Deghradari majore - elemente din lemn rupte si/sau lipsa .deformări majore ale structurii sarpantei.Cosuri de
fiim si / sau lucarne lipsa parţial sau total.Risc pentru trecători.

9.Pereţi:
Degradări medii - elemente lipsa pe suprafeţe mai mari (colturi de clădire, soclu).se vor face completări cu
elemente in baza unui proiect tehnic autorizat.
Degradări majore - crăpaturi de dimensiuni mari, structura slăbită si / sau deformata,elemente compon^nte ale
structurii verticale lipsapartial sau total.Cladire ruina.Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face in ba^a unui
proiect de consolidare si reparaţii capitale.orise va desfiinţa in baza unui proiect tehnic autorizat.

10.împrejmuire:
Degradări minore - zugrăveala si /sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental .Posibila remedi^re
punctuala.
Degradării medii - elemente decoarative componente lipsa iar zugrăveala si/sau vopsitoria împrejmuirii sunt
exfoliate in proporţie de peste 10% din suprafaţa.
Degradări majore - împrejmuirea prezintă deformari,degradari,inclinari structurale vizibile. împrejmuiri
lipseşte partial.Risc pentru trecători.

tamplarie

Degradări medii - zugrăveala exfoliata parţial (10-30% din suprafaţa faţadelor). Suprafeţele se rezugra^esc.
Degradări majore - zugrăveala exfoliata si/sau decolorata peste 30% din suprafaţa fatadelor.Suprafete e se refac



Nerespectarea termenului si masurilor dispuse prin prezenta somaţie, atrage după sine
aplicarea prevederilor specifice in domeniu, respectiv majorarea impozitului pe cladire/teren
cu 500% potrivit art.489 alin. 5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

procedaţi la luarea următoarelor masuri de salubrizare a terenului / salubr^zarea si
punerea sub siguranţa a clădirii:

Masuri dispuse( se preiau cele din fisa de evaluare)

a anului curent sa

'o pentrucadru de aplicare a majorării impozitului pe clădiri şi pe teren cu pana la 500^
aceste bunuri imobile.
Prin prezenta va somam ca pana la data de

In temeiul:
-Art.489 alin(5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-Art.9, lit a) - c), e) si art.10 lit.a), b), i) din Ordonanţa Guvernului nr.21/200^ privind

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
-HCL Oraş Victoria nr.referitor la hotărârea privind criteriile de în^adrare a

clădirilor si terenurilor neîngrijite, situate in intravilan, precum si regulamentul -

SOMAŢIE
din dataNr

Anexa3



Comisia,Proprietar,

Drept pentru care am incheiat prezentul process - verbal in 2 exemplare.

- (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si punctual 168 din Hotărârea Gu^ernului
nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.22772015 privind
Codul Fiscal.

Cu scopul verificării indeplinirii masurilor prevăzute in somaţia nr.din data

,ne-amdeplasatlaproprietateadebitorului

dinOraşulyictoria,
Strada, nr., si am constatat urmat) arele:

din. (5)încheiat azi, in conformitate cu prevederile potrivit art.489

Anexa 4

Proces verbal de conformitate


