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PRIVEȘTE:   Acordarea de înlesniri la plată contribuabililor-persoane fizice din  

            municipiul Alexandria 

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinta ordinară, 

având în vedere : 

-  Referatul de aprobare  nr.17539 /19.07.2021 a Primarului municipiului Alexandria ; 

- Raportul comun de specialitate nr17540./19.07.2021 al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi 

Direcţiei Patrimoniu; 

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

Alexandria ; 

- prevederile art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală şi ale Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (4) lit. „ c”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art.136 alin. (1),  art.139 alin.(1), alin.(3) lit.c si alin.(6) şi ale art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 

 

 

Art.1 - Se aprobă scutirea la plată a majorarilor de întarziere calculate ca urmare a neplăţii la 

termen a obligaţiilor  fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Alexandria de către 

contribuabilii-persoane fizice conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă scutirea la plata a majorărilor de întârziere calculate pentru neachitarea la 

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

închiriere a locuinţelor  conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

municipiului Alexandria, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei Patrimoniu – Compartiment 

Fond Locativ şi Asociaţii de Proprietarii,  pentru luare la cunostinţă şi măsuri de punere în aplicare. 

 

 

        Preşedinte de şedinţa,                                                            Contrasemnează : 

                Consilier,                                                                        Secretar General, 
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