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JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA ALEXANDRIA 
DIRECTIA BUGET FINANTE, TAXE SI IMPOZITE 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 
 

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a 
autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin Legea 
nr. 199/1997, stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 are la baza 
prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in care sunt 
prevazute  nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu  anul  2016. 

In vederea finantarii proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local sa 
satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor municipiului Alexandria, 
dar si cerintele Uniunii Europene, este necesara mentinerea surselor actuale ale bugetului local, 
atragerea de noi surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a 
patrimoniului municipiului Alexandria. 
 In baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul local are 
competenta sa stabileasca cota impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de 
cota procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului 
impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa, precum si stabilirea nivelului bonificatiei de 
pana la 10% conform prevederilor art. 462, alin. (2), art. 467, alin (2) si art.472, alin. (2) din 
Codul fiscal. 

Pentru anul fiscal 2016 impozitele si taxele locale prevazute in sume fixe nu se majoreaza 
fata de cele prevazute in Codul fiscal, iar pentru cazurile in care acestea sunt prevazute in cote 
procentuale raman stabilite la nivelul minim al celor prevazute in Codul fiscal .  

Instituirea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente impun aprobarea unor 
Regulamente de adoptare a acestor taxe speciale  pentru persoane fizice si juridice in municipiul 
Alexandria. 
            Avand in vedere cele mentionate mai sus, Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite va 
propune spre analiza un Raport de fundamentare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul fiscal 2016, precum si a unor taxe speciale (taxe speciale pentru eliberarea unor 
documente). 
 Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si  oportuna, in conformitate  cu prevederile 
art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  propun elaborarea de catre Directia Buget, Finante, Taxe 
si Impozite, a unui proiect de hotarare privind stabilirea  impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 
2016, precum si a unor taxe speciale pentru eliberarea unor documente. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.  
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