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I pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a 
J/; . A supraimpozitării pe clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 
~ al Municipiului Bucureşti 

}- -03 ' ?o?( Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , precum ş i pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă _ _____ , astăzi , _____ _ 

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de 

impunere a supraimpozitării pe clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

-Raportul de specialitate nr. 30842/22.02.2022 întocmit de către Direcţia 

Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 40762/21.02.2022 întocmit de către Direcţia 

Venituri Buget Local Sector 2 serviciu public de interes loca l aflat sub autoritatea 

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Nota de fundamentare nr. 6635/23.02.2022 întocmită de către Poliţia Locală 

Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Lini şte Publică, Apărarea Drepturilor 

Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Buget - Finanţe, Investiţii , Accesarea Fondurilor Europene 

ş i Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 a l Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei ş i Inovaţiei din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Dispoziţia nr. 2422/ 02. 11.202 1 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind 



prelungirea exercitării cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director 

Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de 

conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti . 

Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

compl etările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţ ia publică, 

republi cată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1/20 l 6pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227 I 20 15 privind Codul Fiscal, cu modificările ş i completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/2017 privind 

împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti de a aduce 

Ia îndeplinire dispoziţiile art.489 alin. 5) din Legea nr. 227120 15 privind Codul fiscal , cu 

modificările ş i completările ulterioare, referi toare la majorarea impozitului pe clăd i ri şi 

impozitul pe teren cu până la 500% pentru c lădiril e ş i terenuri le neîngrijite, situate în 

intravilan; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2017 privind solicitarea către Consil iul 

General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de 

aprobare a Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a supra impozitării pe 

clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu art.166 alin (2) lit. e) şi alin. (3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,· 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de impunere a 

supraimpozitării pe clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

conform anexei ce conţine 12 pagini ş i face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2 Pentru clăd i rile neîngrij ite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

stabilite potrivit Regulamentului menţionat la Art. 1, impozitul se va majora cu 500% 

conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 pentru fiecare clădire 

individual. 



Art.3 Măsurile de supraimpozitare adoptate până la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâr i rămân în vigoare până Ia obţinerea de către proprietari a unui poces verbal de 

conformitate, în baza Regulamentului menţionat la Art. I. 

Art.4 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 821201 7 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de impunere a 

supraimpozitării pe clădirile neîntreţinute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H. C.L. Sector 2 nr. 11912017 

şi H. C.L. Sector 2 nr. 18512018, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.5 Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Poliţia Locală Sector 2 şi Direcţi a 

Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri . 

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti. 

INIŢIATOR 

PRIMAR, 
RADU-NICOLAE MIHAIU 

Hotă râre nr. 

Bucureşti, _ ___ _ 

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL AL SECTORULU I 2, 
ELENA N IŢĂ 

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de _ pagini, inclusiv anexa, şi a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i în şedinfa din data de cu respectarea prevederi/or art. 140 din 

Ordonan(a de Urgentă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 



Anexă la H. C. L. Sector 2 nr. „„„„„! „„ ... „„„ . . . „„ . . . 

REGULA MENT 

PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR DE IMPUNERE A , 
SUPRAIMPOZITĂRII PE CLĂDIRILE NEÎNGRIJITE DE PE RAZA 

SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PRIMAR, 

RADU-NICOLAE MIHAIU 



REGULAMENT 
PRIVIND STABILIREA CONDITllLOR DE IMPUNERE A SUPRAIMPOZITĂRll PE 
CLĂDIRILE NEÎNGRIJITE DE PE RAZA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI 

BUCURESTI 

CAP.1 GENERALITĂŢI 
ART.1 OBIECTIVUL PRINCIPAL AL PREZENTULUI REGULAMENT îl constituie 
ASIGURAREA PUNERII ÎN VALOARE ŞI ÎN SIGURANŢĂ A FONDULUI CONSTRUIT 
prin atingerea următoarelor ţinte: 

• Gestionarea eficientă a patrimoniului construit 
• Punerea în siguranţă a domeniului public 
• Creşterea atractivităşii turistice şi investiţionale 
• Ridicarea conştiinţei civice a cetăţenilor care deţin proprietăţi în sector. 

ART.2 OBIECTUL REGULAMENTULUI îl constituie actualizarea şi completarea 
cadrului legal local privind condiţiile de impunere a supraimpozitării pe clădirile 

neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti. 

ART.3 CADRUL LEGAL 
- COD CIVIL 
- Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 

măsuri pentru realizarea locuinţelor - cu toate modificările şi completările 

ulterioare; 
- Ordinul MLPTL nr. 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice- cu toate 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 350/2001 actualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 366/2009 privind aprobarea Regulamentului de 

stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale şi a domeniilor în care se pot 
institui; 

- 0.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calitatii ambiental-arhitecturale a 
clădirilor cu completarile si modificarileulterioare; 

- Legea Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor; 
- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calităţii architectural- ambientale a 
clădirilor cu completările şi modificările ulterioare. 

ART-4 DEFINIŢII - Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament au următorul 
înţeles: 

CLĂDIRE NEÎNGRIJITĂ - clădire care, conform Notei tehnice de constatare, 
corespunde clasificării "stare necorespunzătoare". 
- CLĂDIRE/ CONDOMINIU - proprietatea imobiliară formată din proprietăţi 

individuale, definite apartamente, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi 

proprietatea comună, indiviză. Poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai 
multe scări, din cadrul clădirii, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună. 

ÎNTREŢINERE CURENTĂ- set de lucrări în vederea păstrării în bune condiţii, pentru 
a face să dureze aspectul şi stabilitatea unei construcţii, fără afectarea integrităţii acesteia. 
- MONUMENT- construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, 

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac pa1te 
integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, 
împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice 
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, a1tistic, etnografic, 
religios, social, ştiinţific sau tehnic; 
- NOTA TEHNICĂ DE CONSTATARE - document întocmit de reprezentanţii Poliţiei 
Locale Sector 2, care constă în evaluarea vizuală a stării tehnice a elementelor clădirii, prin 
care se stabileşte încadrarea clădirii în una dintre cele 4 categorii: foarte bună, bună, 

satisfacatoare şi nesatisfăcătoare; (Anexa 2) 
- SOMAŢIA - documentul întocmit de reprezentanţii Direcţiei Venituri Buget Local Sector 
2, transmis după întocmirea notei t ehnice prin care proprietarului clădirii neîngrijite, i se 
aduce la cunoştinţă că are obligaţia de a efectua lucrările care se impun, în caz contrar, i se 
va majora impozitul pe clădire, în baza prezentei hotărâri.(Anexa 3) 
- Proces Verbal de conformitate: documentul întocmit de Poliţia Loacală a Sectorului 2 

care atestă conformarea la somaţia transmisă proprietarului clădirii. (Anexa 4) 
- PROPRIETARI- persoane fizice şi juridice de drept public sau privat care deţin în 
proprietate clădirile. 
- REPARAŢII CAPITALE - înlocuirea sau refacerea parţială sau completă a unor elemente 
principale ale construcţiei. 
- REPARAŢII CURENTE - ansamblu de operaţii efectuate asupra unei construcţii în 
vederea menţinerii sau readucerii în stare de normală de funcţionare, fără afectarea 
stabilităţii şi integrităţii acesteia. 
- REABILITARE - orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea 
performanţelor de siguranţă şi exploatarea construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor 
aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul 
cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege. 
- TRONSON DE CLĂDIRE - pa1te dintr-o clădire, separată prin rost, având aceleaşi 
caracteristici constructive; 

CAP.2 DOMENIU TERITORIAL DE APLICABILITATE 
ART. 5. Prezentul regulament se aplică tuturor clădirilor neîngrijite din Sectorul 2 al 
Municipiului Bucureşti. 
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CAP.3. PREVEDERI SPECIFICE 
ART.6. Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi, conform 
reglementărilor legale în vigoare, să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora, 
prin efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparaţii curente si de întreţinere. 
ART.7. Starea tehnică corespunzatoare/ necorespunzătoare este stabilită de către 

reprezentanţii Poliţiei Locale Sector 2, în urma întocmirii "Notei tehnice de constatare" -
model prezentat in Anexa nr. 2 

ART.8. Se stabileşte următoarea clasificare a clădirilor care intră sub incidenţa acestui 
regulament, în raport cu starea tehnică a clădirii, atestată pe baza Notei tehnice de 
constatare: 

a. clădiri cu stare tehnică a clădirii bună sau foarte bună - stare corespunzătoare; 
b. clădiri cu stare tehnică a clădirii satisfăcătoare - stare corespunzătoare; 
c. clădiri cu stare tehnică a clădirii nesatisfacatoare - stare necorespunzătoare. 

CAP. 4. PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA CLĂDIRILOR 
NEÎNGRIJITE 
ART.9. Identificarea imobilelor neîngrijite cu stare tehnică nesatisfăcătoare se va face în 
urma verificărilor şi constatărilor pe teren, ulterior fiind completată Nota tehnică de 
constatare a stării imobilelor. Nota tehnică de constatare va fi însoţită de planşe foto, prin 
care să se ateste starea clădirii la data constatării în teren. 
ART.10. (1) Nota tehnică de constatare a stării clădirilor se întocmeşte de către 

reprezentanţii Poliţiei Locale Sector 2 în urma sesizărilor transmise de cetăţeni, de 
instituţii abilitate (de exemplu: Administratia Fondului Imobiliar, Direcţia de Cultură, 
Inspectoratul Teritorial în Construcţii, etc.) sau ca urmare a autosesizării. 

(2) Proprietarii clădirilor pentru care s-a întocmit Nota tehnică de constatare a 
stării tehnice a imobilelor, în urma căreia s-a stabilit că acestea prezintă o stare 
necorespunzătoare, vor fi somaţi ca până la data de 31 decembrie anul în curs să ia 
măsurile care se impun pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere/ îngrijire necesare. 

(3) Proprietarul clădirii va fi identificat de către Direcţia Venituri Buget Local 
Sector 2 în vederea transmiterii somaţiei. 

(4) În cazul în care proprietarul este decedat, Direcţia Venituri Buget Local Sector 
2 va solicita Direcţiei Publice de Evidenţa Persoanei şi Stare Civilă Sector 2, identificarea 
moştenitorilor prezumtivi pentru a proceda la comunicarea somaţiilor 

(5) Dacă proprietarii somaţi au efectuat lucrările necesare, aceştia au obligaţia de 
a înştiinţa Poliţia Locală a Sectorului 2 despre finalizarea lucrărilor până cel târziu la data 
de 15 ianuarie a anului următor transmiterii somaţiei. 

(6) Poliţia Locală a Sectorului 2 are obligaţia ca în maxim 10 zile de la data 
primirii înştiinţării, să verifice realitatea susţinerilor proprietarului şi, dacă se confirmă 
remedierea situaţiei imobilului respectiv, să întocmească procesul-verbal de conformitate 
însoţit de planşe foto. 

(7) Lucrările efectuate în baza unei autorizaţii de construire/desfiinţare se vor 
considera finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţia de 
construire/desfiinţare şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, conform 
prevederilor Legii nr. 50/1991. În cazul lucrărilor efectuate în baza unei autorizaţii de 
construire/ desfiinţare, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor are semnificaţia 
procesului-verbal de conformitate. 

(8) Pentru lucrările care, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 se pot executa 
fără autorizaţie de construire/ demolare, reprezentanţii Politiei Locale Sector 2 , în urma 
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înştiinţării transmise de proprietari privind finalizarea lucrărilor, vor întocmi un proces
verbal de conformitate sau o nouă notă tehnică de constatare a stării tehnice a imobilului, 
în cazul în care se constată că starea tehnică a clădirii este în continuare nesatisfăcătoare, 
situaţi în care se va aplica măsura supraimpozitării. 

(9) În situaţia în care proprietarul/proprietarii somaţi au obţinut o autorizaţie de 
construire/desfiinţare, după comunicarea somaţiei, şi au anunţat începerea lucrărilor, 
măsura supraimpozitării se suspendă pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de 
construire cu condiţia ca la finalizarea lucrărilor autorizate să întocmească procesul-verbal 
de recepţie semnat de reprezentantul emitentului Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare. 

(10) În cazul nerespectării termenului autorizat de finalizare a lucrărilor, 
respectiv neîncheierea lor cu proces verbal semnat, impozitul majorat se va recalcula şi 
aplica începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care proprietarului/ proprietarilor 
li s-au adus la cunoştinţă somaţiile, cu respectarea termenului de prescripţie de s ani în 
care se pot stabili creanţe fiscale, prevăzut de Codul de procedură fiscală. 

CAP. 5. STABILIREA IMPOZITULUI MAJORAT 

ART.11 Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local Sector 2, individual 
pentru fiecare clădire/ tronson de clădire în parte şi se aplică tuturor proprietarilor din 
clădirea / tronsonul de clădire pentru care s-a întocmit Nota tehnică de constatare, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea. 

ART.12. Hotărârea Consiliului Local si Decizia de impunere a impozitului majorat pentru 
clădirea neîngrijită se transmit proprietarului/ proprietarilor clădirii/ tronsonului de 
clădire prin grija Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, împreună cu specificarea 
obligaţiei proprietarilor de a notifica Poliţia Locală Sector 2 despre măsurile de remediere 
luate, în caz contrar impozitul majorat se va aplica şi în anii fiscali următori. 

CAP. 6. REVIZUIREA IMPOZITULUI MAJORAT 
ART.13 Proprietarii clădirilor neîngrijite au obligaţia notificării către Poliţia Locală Sector 
2 a măsurilor de remediere totală a clădirii; în caz contrar impozitul majorat se aplică 
automat şi în anii fiscali următori. 

ART.14. În situaţia în care proprietarii clădirilor neîngrijite înştiinţează Poliţia Locală a 
Sectorului 2 cu privire la luarea măsurilor de remediere, reprezentanţii Poliţiei Locale a 
Sectorului 2 au obligaţia să verifice starea tehnică a acestora prin întocmirea unei noi Note 
tehnice de constatare. Dacă din această notă tehnică de constatare rezultă o stare tehnică a 
clădirii satisfăcătoare - stare corespunzătoare, se va întocmi un proces verbal de 
conformitate pe baza căruia se va stabili sistarea măsurii impozitului majorat. Procesul 
verbal de conformitate va fi transmis Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2. 

CAPITOLUL 7 CALENDAR ACTIVITĂŢI 
Art 15. Operaţiunile prevăzute în prezentul regulament se vor desfăşura conform 
următorului calendar: 

a) Întocmire note tehnice de constatare- până la data de 30.06 a anului. Sesizările 
primite după această dată vor fi verificate până la 30.06 a anului următor. 

b) Transmitere note tehnice către DVBL2 în vederea identificării proprietarilor- S 
zile de la întocmirea notei tehnice de constatare. 
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c) Transmitere somaţie proprietari de către DVBL2- 10 zile de la primirea notei 
tehnice de constatare. 

d) Termen de remediere (menţionat în somaţie) - 3i.12. a anului în care a fost 
transmisă somaţia. 

e) Data limită pentru comunicarea măsurilor de remediere de către proprietari 
întreprinse până la 3i.12 a anului în care au primit somaţia- 15.0l. a anului 
următor comunicării somaţiei. 

f) Reverificări imobile pentru care proprietarii au anunţat măsuri de remediere 
conform somaţiei şi întocmire proces verbal de conformitate/ o nouă notă 
tehnică de constatare - până la data de Ol.02 a anului următor transmiterii 
somaţiei. 

g) transmiterea proceselor verbale de conformitate, dacă este cazul, către DVBL2-
oi.03 a anului următor transmiterii somaţiei. 

h) Transmitere propunere de hotărâre de consiliu local pentru supraimpozitare 
clădiride către DVBL2 - până la data 30.06 a anului următor transmiterii 
somaţiei. 

i) Impunere supraimpozitare clădirii - de la Ol.Ol a anului următor emiterii 
Hotărârii de supraimpozitare de către Consiliul Local al Sectorului 2. 

Anexa 2 -Model Nota tehnica de constatare 
Anexa 3 - Somaţie 

Anexa 4 -Proces verbal de conformitate 
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CRITERII DE INCADRARE A CLĂDIRI LOR SITUATE IN SECTORUL 2 AL 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PENTRU EVALUAREA STĂRII TEHNICE 

NOTA TEHNICA DE CONSTATARE A STĂRII TEHNICE 
A IMOBILELOR DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPULUI BUCUREŞTI 

Adresă: _______ ___________ _ 

Dala: ______ _ 

lnvelltoare I Punctai 
o nu exlsti Inu este cazull 
o Ură degradări o 
odegradă rl minore Jnveliloatea fipseşte 1Vsau esto degradată paijial (ma•lm 10% d:n 2 

supra!ata totală). Suficlonta reaşozarea materialului lnve!toril $1 
remedieri locale 

odegradărl medii lnveliloarea lipseşte şVaau esle degradată ln proporlie mare (10.30% 6 
din suprala!• lotalâ), coamele suni neetan1e. Necesită lnloculre şi 
fixare 

odegradărl majore lnvelitoarea fipseşte şUsau este degradata peste 30% din suprafata 10 
lotola, coamele sunt neetanşe, curburi, rupluil majore. Necesită 
lnlocu!te loială . 

Corn işă · Streaş ină· Atic Punctai 
o fără doaradărl o 
odegradărl minore Elomenlele de închidere suni desprinse~ degradate punctual. Nu 1 

suni urme de umiditate. Suficientă rooaralie ounctuală 
odegradărl medii Elementele de lnchldere suni desprinse şi degradate parţial (10.30% 3 

din lungime). Umldilate vizibili pe alocuri. Necesit~ lnloculro ~ 
refacere oartialA 

odegradărl majore Elementele de lnchldere sunt desprinse~ degradate peste 30% din 5 
lungime. Umiditate vizibilă. Necesită ln1oculta totală, risc pentru 
becători 

•lnd1teronl decA oslo streaşină orizontală, lnclmală sau lnfundală 

Jgheaburi burlane el olemento de tlnlchigorle Punctai 
o nu există Inu este cazull 
o fă ră degradări o 
~Q!adărl minore Suni necesare 1epara1il punctuale şVsau curll!irea jgheaburilor 1 

odegradArl medii Jgheaburl şi burlane deteriorate partial (neelanşo şi dolormate) 3 
şVsau lnfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necasilll 
Jnloculrea oartialll 

odegr adărl majore Jgheaburi şi burlane deteriorate ln totalitate sau 5psa (chiar~ 5 
partial). Lipsa tubului de record la reteaua de cana~zate. Necesit.\ 
lnlocuire lolalll 



Tencuială Punctai 
o nu exlată Inu este cazul) 
o fără dearadărl o 
odogradărl minore D99radârl punctuale şi 1'1cidontale alo lencule~. Fără Igrasie. Po~bilă 2 

remediere ouncluală 
odegradărl medii Oeg<adărl locale alo tenctJiolii (10·30'4 cfin supialata latadelor). 6 

lorasle u«>ară. Su11taletele se relenculeso •I rezuorăvese 
odegradărl majore Porţiuni de tenC1JlalA ce cad, se desprind şUsau SU11t pulemlc umedo, 10 

lencula'A degiadală peste 30% din surpalajă. Supialele~ se refac 
I oiai I'·---· . 

'Se 'lfJI ~· tn conUlfllro ba'-'<'•. socU 111 r.tme1111 ent1 ale t.a ldeb' dm actl!H elisU 

Zugrăveală Punctai 
o Ură degradări o 
odearadărl minore Zugrăveală exfoliată lncidenlal. Posibilă remediere punciuală 1 
odegradărl medii Zugrăveală exfolială parţial (10·30'!. cf;n suprafa(a fajadelol) sau 3 

având un asoecl murdar orăluil. Suoralelole se rozuarăvesc. 
odegradărl majore Zugrăveala exfoliată fVsau decolorată pesle 30'4 cflll supiafată. 5 

Zugrăveala ln Gtomalică neadecvală, nOC011lorn1A C1J pa~larul slab~il 
ln sludiul de lalade (de~ osie cawl). Supialolele se refa<: ~I se 
rez!!1Jrăvesc ln lotalilala 

'Se VOI'"• IA CON~ilt ţi Ofl\llTVltlt!t, ba~ll, SOC~ ele. componenta 1~1 fa\,adelof 6Pfl 1~ "1&, 66Ga letSIH t:rls!J 

~ărle Punctai 
o nu exlată {nu esto cazull 
o fără degradări o 
odegradărl minore Vopsire delecluoasă (SCOfojilă). Uşoară uzură a malerlalulul. Nu 1 

lipseS<: elemenlelo do tâmplărie. Tâmplăria se revopseite şi se 
remediază ounclual. 

odogradărl medii Male~ale componenle deteriorate, delormale, nefolosibile şVşau 3 
defecte (col pulin un element). Nu 6pseS<: elemente. Rtparati ~ 
lnlocuire. 

odegradărl majore Maleriale componenlo pulernlc deleoorate 11 deform~le. Etemenle de 5 
tamplărie fipsA (cel pu\in un element). Materiale componenle 
necorespunzătoare, lnloculle abuziv şi ca1e nu respect.I 
reglemenlarile PUG Rvlzat (de ex. PVC fn loc de letm) iau cu 
neresP.eciarea desionulul orlolnal. Necesill lnloculre come lei.I. 

'El<menle dt ll~lt: rores~o (lnlpftvnl Cii obloane ~ "~"~· doc.I "'' c.nul), u~ (lmpreun! Cii ~o), '°"dl'"" 

Elemente decorative ale ratadol Punctai 
o nu există (nu este cazulL 
o Uri dearadărl o 
odegradărl minore Elemente decoraUve Incomplete şVsRu afectate ln till'j) de lettori 2 

atmosferici sJ Mlnn\ci •Vsau neconforme cu ca1actel\.I zonei 
odegradărl medii Elemente deCOtaUve care lipsesc de pe falado, Inclusiv cele 6 

lndooMate ln mod abuziv 
odegradărl majore Elemenle decorative desp<lnse, care prezlnta riS<: de c.\dere. 10 

Elemente de tlnlcllloorle caro Hosesc. Risc maior oontru trecalori 
~derent dii mattoau din'"' 111111 •~lluh: .~. plM. l<w. 1.w, po!A!han •"-



';; ·3. •Deficiente viilblle' dln oxtorldr' . ,i ,~., ·· ··'· 

l§_!!P.antă I PunctaL 
o nu există (nu este cazul) -
o !Ară dema dări o 
odegradărl medii Coşorl de fum co cărămizi desplnse, care piezinlă risc decădere . 8 

Coşuri de fum care prezintă elemente de deeo<atie lipsă. Deformări 
sau ru2turl 2unc1uale ale coamelor, cosoroabe'or eau c~lorilol 

odegradărl majoro Elemonto do lemn rupte şVsau lipsă, deformilri majore ale slrvclt>K 15 
sar=lel. Cosutl do fum sVsau lucarno Uosa oartial sau !oiai 

"Se VOt lu1 ln considerare fi t01Uti'..e de fum, lletmKo etc. c enfe 1te 1 Miel I II' 

Peretl Punctai 
o fără degradări o 
odegradărl medii Elemente Npsă po sup1afete mari (colturi de d.\d~e. soclJ etc). Se 16 

vor face con>0letări cu olomente ln baza un!A 01oioct toMc: autorizat 
odegradărl majoro Ctăpăluri do dimonsitJnl mari, structu1ă slăbită şVsau defolmală, 30 

elemenle compooenle ale structurii verticale lpsă pa~ial sau Iota!. 
Clădite ruin ă 

'k'tcffe1enld1mateOa'uld'ticareesle s.I 111\1<~11 veni<M4: zldl<le (n t.lr!mldl , z~llleoo ~I. ~IM. tf:oo l lC. -

U::::: 4 .~> JmpreJm'ulre • : :: . 

o nu există {nu este cazul) 
o fără dearadArl o 
odegradArl minore Zugrăveala şllsau vopsitoria lmprejmuhll suni o>fofiale hGJdenlal. 1 

Poslbllă 1emedloroa ounctulă 
odegradl!rl medii Elemente doco1etive compononle lipsă, iar zugrăveala 1Vsau 3 

vopsitoria fmpiefmuitil sunt exfoliate fn p<opor\ie de pe~e f0'4 din 
suorefalâ 

o degradilrl majore lmpie)mtArea prezinla dafo1mM, degradări, lnclinM stJUclu1al vlzibne. 5 
lmo1ojmuirea li2!6§le eartlal. 

"1nc1.let"enl de matt1ia).it dtn c.att este 1~~M h f JI de elemenit:e u'• dtccf1Cve 

o do radărl cauzato de factori naturali: Intemperii, lnflltra!ll de api, Igrasie, trecerea timpului etc. 
o do radărl cauzate de factorul uman rln decizia de nelm llcare in Intre lnerea unei clădlrll 
o degradări Intenţionate cauzate do factorul uman: nereaP.ectaroa legisla lei ln vi oare 

'IA .,.~„„- 1t VOI l<fonllc. !lctuze!t ptobab.lo 111 dyildl!kl (uni IUi NI IM:t •"1nf) 



Degradări minoro 
Exlslă degradarl la care nu trebuie lnlervenil !medial, suni suficiente repara!iile la diferite elemenle sau 
locuri. Degradările suni ln cea mal mare parte doar de suprafa!ă. ln spalele degradărilor minore nu se 
ascund degradări majore sau probleme constructivo. Caracterul arhiloctural al clă di rii so păstrează 

Oegradlrl medii 
Degradările lrebulosc lndepărtale căi mal curând. Volumul degradărilor cuprinde pâna la 50% din 
suprafa!a sau corp de construc11e. ln spatele degradărilor medii nu se acund degradărl majore sau 
probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii esto afectat parţial 

Oogradlrl majore 
Aceste degradări suni grave şi trebuie remediate Imediat, pentru a se evita degradarea continuă . Volumul 
degradărilor cuprinde mal muli de 50%, respectiv aproape lnlregul corp de conslruc!le. presupune fisuri 
mari care Influenţează slructura lnnobilulul. Corpurile de construcţie trebuie reabilitate sau refăcute. 
Caracterul arhitectural al clădf rtl este ln pericol de a ae pierde şUsau este distrus ln mod 
lntentlonat 

lliliilliff]î~J.ulul IÎl'lirma' evaluărll şi stablllrea'stirll h!h'îifce'a clidlill';f~,;'it/,1'h\0\'{•.4~:;;'~,~z i 

Punctajul Iotei 
După complelarea fişei de evaluare se va calcula punctajul total (lnsumând punctajele din coloana din 
dreapta corespunzătoare nivelului de degradare) 

Punctajul de referinţă 
ln cazul ln care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării {de exemplu, conslrucVile cu 
acoperiş lip terasă nu vor putea fi evaluate din punci de vedere al învelitorii şi a şarpantei sau 
conslruc\llle care nu suni lmprejmuile nu vor putea fi evaluate din punci de vodere al lmprejmulrtl), 
punclaful maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al 
fişei de evtauare. Rezullalul ob!inul astfel reprezintă punctajul de referlnlă 

Punctajul procentual 
Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată ln procente (cu două zecimale) în urma lmpa~irii 
punclajulul total la punctajul do referinlă (punctajul total/ punctajul de referln\ă x 100). Punctajul 
procentual se calculează pentru fiecare lnnobll evaluat ln parte. 

Stabilirea stAril tehnice a clldlrll 
ln funcţie de rezultatul punctajului procentual, se stabilesc următoarele llmlte: 
Stare tehnică foarte bună 0% 
Stare tehnică bună 0,1% + 6,0% 
Stare tehnică satisfăcătoare 6,1% +25,0% 
Stare tehnică nesatisfăcătoare : >25,1 % 

Reprczcntnnt Poli\ln Locul~ sector 2 
Dlsclpllnn fn construcfli 



DIRECTIA 
VENITU' RI Şos. Morarilor, nr._ 6, 

Sector:i, Bucureşti 

BUGET Tcl: 0314.03.99.00 
Fax: oii.25i,.84.12 

LOCAL 
offi~m(>Ozit~loulei.ro 
lmp$'J/VA<W.unpolAldo<.il<i.ro 

SECTOlt 2 

Către 

d-na/dl „ .„ •• „ •.. „„„ ... „.„ .. „ .. „ ....... „ ... . . „ . . „ . . . 

str. „„„.„.„ „ ... „„„ . .... ... „„.„ .. „„ „ „„„„„„.„„ . nr .. „ „ „. „ „.„„ .. , ap. 

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 
(5)-(8) din legea nr. 227/2015 prvind codul fiscal şi punctul 168 din H.G nr. 1/ 2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind 
codul fiscal, vă comunică prezenta: 

SOMAŢIE 

Prin care vă pune în vedere ca până la data de 31 decembrie a anului în curs să 
procedaţi la luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de întreţinere a clădirii 
situate în Sectorul 2 . . „ . . „ . . „ „ •.. „ . .... „ „ .. „ . . . „ .. . „ ... .. . . „ . . „ .„ „ „ .. . . „ .. „ .. . „ .... „ „ ..... „ .. „ .. . 

Nerespectarea termenului şi a măsurilor dispuse prin prezenta somaţie, atrage după 
sine aplicarea prevederilor legislaţiei specifice în domeniu, respectiv majorarea 
impozitului pe clădire cu 500%. 

DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 



' 
ROMÂNIA 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

POLIŢ I A LOCALĂ 
ŞOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 02 1-252.51.03; FAX: 021-252.50. 14 

E-mai l : office@ J)olitialocalas2. ro 
OJ)crator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005 

DIRECŢIA CONTROL 
SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII 

Direcţia Control , abilitată cu identificarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în 

perimetrul administrativ - teritorial al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , în vederea 

aplicării prevederilor . „„ , s-a deplasat în teren Ia data de „„„„„„„„„„ Ia imobilul situat în 

str .. „„„. „„„ „„ „ „„ „„„„„. „„„„. „ „ . .. 1u· .. „„„. „ , proprietatea D-nei/ D-lui „„ .. „ .. „ „.„. „„„„.„„ „„ 

„„ .. „„„„„„„„„„„„.„„ „ „ .. „„„„„„. , cu do1niciliul în „„„ „ „.„„ .„„.„„„„„„„„„ „ „„„.„„„„„„„ „ „ 

, str. „„.„„„„.„„„„„„„„„„„„.„.„„.„„„„„.„. nr ... „.„.„„„ , şi a întoc1nit prezentul 

PROCES VERBAL DE CONFORMITATE 

care atestă faptul că proprietarul s-a conformat somaţie i nr. „.„„„ „„„„.„„„„„ I 

astfel : .„.„ . .... • .•• •. .. .. .... . .. ... .. . .. .. ... . . .. . „ .... .. „ ... . „ ... . . „ .• .. . ....... . . „„„ .. „ ... „ .. „ ...... „ ...... .. .. ... „„ . ... .. „ .. . . 


