ANEXA 10 LA HCL NR. ______/27..11.2017
Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole
nelucrate timp de doi ani consecutiv art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
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 destinatie agricola sunt:
terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si
duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera,
daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si
instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de
exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si
terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.
Terenurile necultivate sunt acele terenuri agricole care sunt lăsate necultivate în mod voit, dar
trebuie să fie întretinute, adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele conditii de
agromediu, cunoscute si sub denumirea de parloage.
Ogoarele reprezinta suprafetele de teren arabil care au fost lucrate in toamna anului anterior sau
in primavara anului curent si nu au fost insamantate, in scopul refacerii solului.
Terenurile agricole nelucrate reprezinta orice suprafată de teren arabil, pajisti permanente, culturi
permanente cu destinatie agricolă care a fost utilizată anterior ca suprafată agricolă sau alte tipuri de
terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai este lucrat, nu participă la sistemul de rotatie
a culturilor.
Fiecare proprietate situata in intravilanul localitatilor se identifica prin adresa acesteia,
individualizata prin denumirea proprie a strazii si a numarului de ordine atribuit.
Fiecare proprietate situata in extravilanul localitatilor, atat in cazul cladirilor, cat si in cel al
terenurilor cu sau fara constructii, se identifica prin numarul de parcela, acolo unde aceasta este posibil,
sau prin denumirea punctului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este
inregistrata in registrul agricol.
Toti proprietarii de terenuri agricole de pe raza comunei Gaujani sunt obligati sa asigure
cultivarea acestora si protectia solului.
Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile vor fi somati anual, in scris de catre Comuna
Gaujani, sa execute aceste obligatii.
ldentificarea 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,
pe baza datelor din registrul agricol, a informatiilor primite de la alte institutii abilitate, cum sunt: A.P.I.A.
Giurgiu, D.J.A. Giurgiu si la sesizarea cetatenilor. In urma constatarilor si a informatiilor obtinute se va
intocmi un proces verbal de constatare a situatiei existente in fiecare an.
Daca se constata de catre organul competent ca terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani
consecutiv, conform proceselor verbale de constatare a situatiei existente, compartimentul de
specialitate intocmeste un referat si il inainteaza organului fiscal, care in baza acestuia promoveaza o
hotarare de consiliu local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv.
Terenurile agricole nelucrate se stabilesc prin hotarari de consiliu local care au caracter
individual.
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