
ROMÂNIA                                                                                                                            ANEXA Nr. 1.1. 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
Nr. ________    _  /___________ 
                                      
 
                                                                          Către, 
                                                                                    __________________________________ 
 
                                        __________________________________ 
                                        
 
 Având în vedere cele constatate în Procesul-verbal nr. ____________________, anexat la 
prezenta în original, din care rezultă faptul că terenul agricol intravilan/extravilan având categoria de 
folosinţă arabil / păşune / fâneţe / vii / livezi, identificat în strada _________________________ nr. ___ / 
cu nr. topografic/cadastral _________________________, proprietatea dumneavoastră, nu este utlilizat / 
exploatat / lucrat / întreţinut /, având un grad mare de îmburuienare,  
 În baza prevederilor art. 74 - 76, din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În considerarea prevederilor art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
              Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. ___/_____ 
privind ______________, 
 VĂ SOMĂM să lucraţi terenul, respectiv să asiguraţi cultivarea terenului agricol deţinut de 
dumneavoastră şi protecţia solului.  
 
             În cazul în care nu daţi curs somaţiei şi nu executaţi obligaţiile menţionate mai sus, pentru terenul 
agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, începand cu al 
treilea an, potrivit hotărârii consiliului local, iar conform art. 74 - 76, din Legea nr. 18/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare veţi fi sancţionat(ă), anual, cu plata unei sume de la 5 lei la  
10 lei / ha, în raport cu categoria de folosinţă a terenului. 
 

Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 28/ 27.08.2008, 
aveţi obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul agricol, datele privind suprafeţele de terenuri 
agricole (inclusiv grădina), utilajele agricole, animalele, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le 
exploataţi sau le deţineţi în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara. 
               În vederea declarării datelor pentru registrul agricol, vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la 
sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ţa Victoriei nr. 5 (cu intrare din   B-dul Mihai 
Eminescu, nr. 1), din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în zilele de luni, miercuri şi vineri între 
orele 8,30-10,30, marţi şi joi între orele 8,30-10,30 şi 14,00-16,00, având la dumneavoastră  actul de 
identitate (B.I./C.I.), C.N.P. al tuturor membrilor gospodăriei şi actele doveditoare ale dreptului de 
proprietate pentru terenurile deţinute (carte funciară, titlu de proprietate sau alte acte din care să rezulte 
modul de deţinere al terenului).   
               Conform prevederilor art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, nedeclararea datelor care fac 
obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul 
persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1500 lei. 
 
 

            PRIMAR,                                                                    SECRETAR, 
 
 
 
 
 
Red/Dact. ___ 
Ex. 2 


