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ANEXA 2 
Terenul  este o întindere de pământ delimitată (considerată după relieful sau după situarea sa în 

spațiu).  
Terenul neîngrijit este terenul care deşi se află într-un cartier construit și locuit, este fără clădiri și, 

de obicei, neîngrădit, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat 
peisagistic şi pe care de regulă există abandonate deşeuri (din construcţii, vegetale, etc.). Pe terenul neângrijit 
este crescută din abundenţă, vegetaţie  erbacee şi neerbacee necultivată care aparţine diverselor specii şi familii 
(buruiană) din categoria arborilor, arbuştilor şi plantelor anuale şi multianuale. 

 
Fişa de evaluarea la vedere a aspectului terenului proprietate din municipiul Timişoara 

         
 

1. Întreținere (cosire) 
 

         întreținut 
(cosit) 

  0 

         neîntreținut 
(necosit) 

  50 

 

 
2. Depozitări de deşeuri 
 

        fără depozitări 
de deşeuri  

  0 

         cu  depozitări 
de deşeuri 

  50 

 
Total punctaj__________________________ 
 

Calculul punctajului în urma evaluării 

      Punctajul total. 
      După completarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din 

dreapta corespunzătoare). 
      Punctajul de referință. 
      Punctajul de referință este 100 puncte.       
      Punctajul procentual. 
      Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată  în procente (cu două zecimale)  în urma  împărțirii 

punctajului total  la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se 
calculează pentru fiecare teren evaluat în parte. 

Calculul punctajului                                                                                                       _____________% 

 



Categoria de impozitare a terenului 
   

        supraimpozitare cu 250% pentru punctajul procentual de 50% 

        supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00% 

PROCEDURĂ 
1. Fac excepţie de la evaluare terenurile neângrijite pentru care proprietarii deţin Autorizaţie de construire 

valabilă, în vederea construirii/amenajării terenului şi care au anunţat începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în 
Construcţii şi la Primăria Municipiului Timişoara. 

2. În vederea identificării terenurilor din intravilanul Municipiului Timişoara, care intră în categoria celor 
neîngrijite, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara împreună cu consilierii din aparatul de specialitate al 
primarului, vor efectua verificări pe raza unităţii administrativ teritoriale, întocmind nota de constatare (însoţite de 
fotografii ale terenului identificat) şi fişa de evaluare, prevăzută în prezenta anexă. 

3. După identificarea şi evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca pe parcursul anului fiscal 
prin care s-a constat starea terenului neângrijit, să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire (cosire, igienizare, 
colectare a deşeurilor, etc) necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare terenul în 
stare de întreţinere/îngrijire; 

4. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat somaţiei, se încheie 
proces-verbal de conformitate. 

5. Dacă, în urma verificărilor ulterioare pe teren, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de 
întreţinere necesare, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara împreună cu consilierii din aparatului de specialitate 
al primarului, vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor 
considerate, potrivit prezentei anexe, ca fiind neângrijite. În acest caz, notele de constatare, fişa de evaluare, 
fotografiile, orice alte înscrisuri care atestă faptul că terenul este neângrijit, datele de identificare a terenului şi a 
proprietarului, vor fi transmise către Direcţia de Mediu care va întocmi şi promova proiectul de hotărâre, cu caracter 
individual, în vederea majorării impozitului pentru terenul respectiv. 

5. În cazul în care proprietarul unei clădiri sau al unui teren neîngrijit înstrăinează imobilul 
respectiv înaintea termenului la care trebuia să efectueze lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, se reia 
procedura de la punctul 2, pe numele noului proprietar; 

6. Pentru terenurile la care s-a aplicat majorarea de impozit şi propietarii s-au conformat ulterior somaţiilor/ 
notificărilor, şi îşi întreţin în mod constant terenurile, nu se va mai aplica această majorare începând cu anul următor. 

7. Majorarea impozitului pe teren în cazul terenului neîngrijit nu înlocuieşte sancţiunile şi nici nu 
exonerează de răspundere în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobate 
cu modificări şi completări Legea nr. 515/2002; 

- art. 75 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- oricăror altor reglementări în această materie. 
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