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Priveste: modificarea HCL nr.161 din 30.11.2005 privind incadrarea  terenurilor din  

municipiul  Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului 

pe  teren. 

 

 

 

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

avand in vedere: 

- referatul de aprobare nr. 28519 / 12.12.2019  a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 28520 / 12.12.2019 al Directiei Impozite si Taxe  

Locale, Directiei Patrimoniu si Compartimentului Urbanism; 

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

municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 453, lit. i) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-  prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 

-    prevederile art. 129, alin.(1), (2), lit. b) si alin.(4), lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei; 

In temeiul prevederilor art. 136, alin.(1), art. 139, alin.(1) si (3) lit.c) si ale art. 196, alin.(1), 

lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se modifica art. 1 al HCL nr.161/30.11.2005, prin care s-a aprobat incadrarea terenurilor 

din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone, pentru plata impozitului pe teren si care va 

avea urmatorul cuprins: 

„ Se aproba incadrarea terenurilor din municipiul Alexandria, judetul  Teleorman, in patru zone, 

pentru plata impozitului pe teren conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”, 

dupa cum urmeaza: 

- zona A ; 

- zona B- ( subzone B1+B2+B3+B4); 

- zona C- ( subzone C1+C2+C3+C4); 

- zona D- ( subzone D1+D2+D3+D4+D5+D6). 

Art.2. Prezenta hotarare intra in vigoare de la data de 01.01.2020, data de la care isi inceteaza 

aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr.171/25.05.2015, privind modificarea H.C.L. nr.161/2005 privind 

incadrarea terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone, pentru  plata impozitului pe 

teren. 

 



Art. 3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului judetului  Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

municipiului Alexandria, Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu, Compartimentului Urbanism, 

Directiei Impozite si Taxe Locale pentru luare la cunostinta si masuri de punere in aplicare. 
 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        CONTRASEMNEAZA,                                                                  

    CONSILIER,                                                                SECRETAR GENERAL,                                                                                                             

Silvia COBÂRLIE                                                           Alexandru Razvan CECIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 412  / 19.12.2019 


