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Notă de fundamentare 

privind aprobarea proiectului ele hotărâre a Regulamentului privind stabilirea condiţiilor 

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

Municipiului Bucureşti 

Poliţia Locală Sector 2, instituţie publică de interes local a fl ată în subordinea Consi liului 

Local al Sectorului 2, este înfiinţată în baza Hotărârii Consil iului Local Sector 2 nr. l 0/201 1, cu 

modificările ş i comp l etări l e ulterioare, îş i desfăşoară activitatea potrivit atri buţi ilor ce îi sunt. 

conferite prin Legea nr. 155/20 l O a Po liţie i Locale ş i H.G. nr. 1.332 /20 I O privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare ş i funcţi ona re a poliţiei locale. 

În prezent activitatea de supraimpozitare a c lăd i ri lor neîngriji te se desfăşoară în 

conformitate cu H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 11 9/2017 ş i 

HCL Sector 2 nr. 185/20 18 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cond iţiilor de. 

impunere a supraimpozitării pe c lăd irile neîntreţinute pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşt i ; 

În conformi tate cu prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi comp letări le ulterioare ş i a prevederilor punctului 168 din Normele de 

aplicare a prevederilor Codului fiscal , cu modificările şi comp l etările ulterioare, 



se impune aprobarea prezentului proiect de hotărâre în considerarea prevederilor legale 

fi scale enunţate ş i stabilirea unui calendar al act i vităţi i desfăşurate cu privire la supraimpozitarea 

c lăd irilor neîngrijite, astfel încât să ex iste o trasabilitate ş i predictibilitate a acestu i tip de 

intervenţie, care să conducă la o gestionare eficientă a patrimoniului construi t în favoarea· 

comunităţi i locale de pe raza Sectorului 2, cu îndepl inirea prevederilor legale în vigoare. 

Apreciem că este necesară adoptarea hotărârii propuse, întrucât va duce în timp la o 

disciplinare a proprietari lor şi implicit la îmbunătăţirea imagin ii urbane. 

În considerarea aspectelor învederate, apreciem oportună ş i lega lă aprobarea proiectului 

de hotărâre a Regulamentului privind stabilirea cond i ţiilor de impunere a supraimpozitării 

pe clădirile neîngrijite de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , în acord cu 

clispozi\ii le legale în vigoare. 
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