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H O T Ă R Â R E 
  
 

Priveşte: acordarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladiri pentru 
proprietarii de apartamente din blocurile de locuinte sau ai imobilelor care au 
executat, pe cheltuiala proprie, lucrari de interventie pentru cresterea 
performantelor energetice a cladirilor 

   
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având 
în vedere: 

-   expunerea de motive nr . 24408/19.12.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
-   raportul comun de specialitate nr. 24409/19.12.2011 al Directiei Arhitect Şef si Directia Buget 

Finante Taxe si impozite  
-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 
-  prevederile art.15, lit. e), art. 25, art. 44, art. 45, lit. c), art.48, din Legea nr. 350/2001, privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată; 
-  prevederile art.36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5 ), lit. „c” din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

Administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
- prevederile art.286, alin.(8). din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
- Ordonanta de urgenta nr. 18/2009 modificata si completata de Legea nr.5/2010 si Legea 

158/2011  
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi (2) lit. „e”, şi ale  art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea                   

nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1  Se acorda scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada de minimum 7 ani 
incepind cu data de 01.01.2012, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai 
imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie pentru cresterea performantelor 
energetice a cladirilor. 
 



Art.2  Solicitantii  vor  prezenta procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor prin care se constata 
realizarea masurilor de interventie  recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de 
performanta energetica  sau, dupa caz, in raportul de audit energetic si dovada valorii lucrarilor 
efectuate,  pina la data de 30 noiembrie a anului. 
 
Art.3  Acordarea de reduceri sau scutiri de la plata impozitului pe cladiri se va aproba nominal, pe baza 
de tabel, de catre Consiliul Local al mun. Alexandria incepind cu anul fiscal urmator depunerii actelor.  
 
Art.4  Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarire va fi transmisa Institutiei Prefectului jud. 
Teleorman  pentru verificarea legalitatii, Primarului mun. Alexandria, Directiei Arhitect Sef, Directiei 
Buget, Finante,Ccontabilitate  pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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