
ROMÂNIA                                                                                                                                                    ANEXA Nr. 1.2. 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR 
Nr. ___  __   _ ___ /____________ 
 

 
                                      

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE 
încheiat astăzi ____/____/_______ 

 
 

Subsemnaţii ____________________________________________________________________, 
consilieri la Compartimentul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, 
ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. ____/_______ 
privind___________________________, cu ocazia deplasării pe teren în vederea indentificării terenurilor 
agricole nelucrate (care nu sunt utilizate, exploatate, lucrate, întreţinute), am constatat următoarele: 
 

Terenul agricol intravilan/extravilan având categoria de folosinţă arabil / păşune / fâneţe / vii / 
livezi, identificat în strada __________________________ nr. ______ / cu nr. topografic/cadastral 
____________________________, conform Titlului de proprietate / Procesului-verbal de punere în 
posesie / alte documente în baza cărora a fost deschis rolul fiscal, proprietatea numitului (ei)/ 
R.A./S.C./alte unităţi cu personalitate juridică _______________________________________________, 
nu este utlilizat / exploatat / lucrat / întreţinut /, având un grad mare de îmburuienare. 

       Numitul (a) / R.A ./ S.C. / alte unităţi cu personalitate juridică ___________________________, 
cu domiciliul / sediul în ______________________________________________________________, 
având codul de identificare fiscală (CNP, CÎF, CUÎ, NIF ) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
figurează înregistrat la nr. de rol nominal unic _________, precum şi înscris în registrul agricol tipul ___, 
vol. ____, poziţia nr. ____, cartierul_______________ / nu a declarat datele pentru registru agricol. 

 
  Având în vedere cele constatate, proprietarul terenului va fi somat în scris să lucreze terenul, 

respectiv să asigure cultivarea terenului şi protecţia solului / şi să declare datele pentru registru agricol. 
 
  Procesul-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care un exemplar se va comunica 

contribuabilului- proprietar al terenului, un exemplar va fi anexat la referatul care va sta la baza emiterii 
hotărârii consiliului local privind majorarea impozitului pe teren, în temeiul art. 489 alin. (4) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar un exemplar va rămâne la Compartimentul Administrare Fond 
Funciar. 
 
Consileri:  _________________________________________ 
                __________________________________________   

                               __________________________  
 
                                                                                                        
                                                                                                        (Contrasemnează persoana din cadrul       
                                                                                                         apratului de specialitate al primarului 
                                                                                                              - doar în lipsa contribuabilului-                   
Contribuabil-proprietar al terenului/împuternicit                           proprietar al terenului/împuternicitului) 

 ______________________________________                          _______________________________ 

               (numele şi prenumele în clar)                                   
 
 
.......................................................................................................                                ..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Ex. 3 


