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PRIVESTE: Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a   

         accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data          

     de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului      

     Alexandria     

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere : 

-  referatul de aprobare nr.24146/31.10.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

-  raportul de specialitate nr.24147/31.10.2019 al Directiei Impozite si Taxe Locale; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

-  prevederile O.G.nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale; 

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.129, alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.c), art.139, 

alin.(3) lit.c), si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
   

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale 

restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului 

Alexandria in conditiile “Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al 

municipiului Alexandria. 

Art. 2. Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la 31 decembrie 2018 conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



Art. 3. Se aprobă formularele care vor fi utilizate pentru aplicarea prezentei Hotărâri  

conform Anexelor nr.1,2,3,4,5,6 și 7 la Procedura de anulare a accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului 

local al municipiului Alexandria. 

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

municipiului Alexandria, Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Juridic Comercial, 

pentru luare la cunostinta si masuri de punere in aplicare. 

           

 

 

 Presedinte de sedinta,                                              Contrasemneaza : 

         Consilier,                                                             Secretar 

               Silvia Cobarlie                                              Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 337/31.10.2019 


