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PRIVESTE:   Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din  

            municipiul Alexandria 
 

 

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

avand in vedere : 

-  expunerea de motive nr.32764/11.12.2017 a Primarului municipiului Alexandria ; 

-  raportul de specialitate nr.32765/18.09.2017 al Directiei de Buget, Finante, Impozite si Taxe; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria ; 

-  prevederile art.185 din O.G.nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala si ale Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-  prevederile art.36 alin. (4) lit. „ c” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-  In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si alin. (2) lit. „ c” si ale art.115 alin. (1) lit. „ b” din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , 

 
 

HOTARASTE : 

 

 

Art.1 - Se aproba scutirea la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la 

termen a obligatiilor  fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Alexandria de catre 

contribuabilii-persoane fizice conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 - Se aproba scutirea la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neachitarea la 

termen a chiriilor datorate bugetului local al municipiului Alexandria de catre titularii contractelor de 

inchiriere a locuintelor  conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Se aproba procedura de acordare a inlesnirilor  la plata in anul fiscal 2017 in cazul 

contribuabililor persoane fizice din municipiului Alexandria  conform Anexei nr.3, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.4 - Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Directiei de Buget, Finante,  Taxe si Impozite si Directiei Patrimoniu- Serviciului Administrare 

Patrimoniu,  pentru luare la cunostinta si masuri de punere in aplicare. 
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