
 

                                                                                                         FP-09-02 Vers.1 1

  
 

                                                                                                            
           

  
 

ANEXA NR.6 B 
 
 

  
Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole  

neclucrate timp de doi ani consecutive 
 
 
 

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se 
majoreaza cu 500 %, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin prezenta. 
Terenurile cu destinafie agricola sunt: terenurile agricoie productive - arabile, viile, 
livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantapile de hamei §i duzi, pa§unile, fanefele, 
serele, solariile, rasadni{ele §i altele asemenea cele cu vegetafie forestiera, daca nu fac 
parte din amenajamentele silvice, pa§unile impadurite, ceie ocupate cu construcfii $i 
instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole §i de unbunatatiri funciare, drumurile 
tehnologice ?i de expioatare agricola, platformele $i spatiile de depozitare care servesc 
nevoilor producfiei agricole ?i terenurile neproductive care pot fi amenajate $i folosite 
pentru producfia agricola. "Terenurile necultivate" reprezinta suprafefele de teren arabii 
care nu au lost cultivate o perioada de panS la 2 ani, cunoscute sub denumirea de 
parioage. "Ogoarele" reprezinta suprafefele de teren arabii care au fost lucrate in toamna 
anului anterior sau in primavara anului curent §i nu au fost insamantate, in scopul 
refacerii solului. Terenurile agricole nelucrate reprezinta suprafetele de terenuri agricole 
neintretinute, respectiv terenurile necultivate, care nu au fost arate, cu un grad mare de 
imburuienare. To^i proprietarii de terenuri agricole de pe raza municipiului . sunt obligati 
sa asigure cultivarea acestora $i protecjia solului. Proprietarii de terenuri care nu i§i 
indeplinesc obligafiile vor fi somati anual, in scris de catre Primaria Municipiului . , sa 
execute aceste obligapi. Identificarea proprietarilor si a terenurilor agricole nelucrate, se 
va face in urma verificarilor si constatarilor pe teren, de catre compartimentul de 
specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului, si pe baza datelor din registrul 
agricol, a informaiiilor primite de la alte institutii abilitate, cum sunt: A.P.I.A. , D.J.A. , 
Polifia Locaia alte asemenea §i la sesizarea cetatenilor. In urma constatarilor $i a 
informaiiilor obtinute se va intocmi un proces verbal de constatare a situafiei existente in 
fiecare an.  
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Daca se constata de catre organul competent ca terenul agricol nu a fost lucrat 

timp de doi ani consecutivi, conform proceselor verbale de constatare a situatiei existente, 
compartimentul de specialitate va intocmi un referat care va sta la baza emiterii hotararii 
consiliului local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv. 
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