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             Priveste: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

 

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

de lucru, avand in vedere: 
- Expunerea de motive nr. 38762/ 20.12.2016.a  Primarului municipiului Alexandria; 

 - Raportul de specialitate nr. 38763/20.12.2016 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 

- Raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 

- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. „ a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b “si art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura  Fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile H.G.nr.1/2016 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal cu modificarile si completarile ulteriore ; 

- Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Prevederile H.C.L. nr. 14/2008 si nr.171/2015 privind incadrarea terenurilor din municipiul 

Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren; 
- Prevederile art. 6 alin. (1) lit. „ k”si ale art.26 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 16 alin.(2) din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului- cadru 

al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la     

15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

-   Prevederile art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „ b”, 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 (2) lit. „ c ”  si al 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 stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, in sume fixe 

sau cote procentuale, pentru anul fiscal 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 Art. 2. Se stabileste bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472      

alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru contribuabilii persoane fizice si 

juridice, dupa cum urmeaza: 

 a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%; 

b) in cazul impozitului pe teren, la 10% ; 

c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%. 



 

 

 

Art. 3. Se  aproba taxe speciale pentru eliberarea  unor documente, conform Anexei nr. 2, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4. Se  aproba Regulamentul privind adoptarea  taxelor speciale pentru eliberarea  unor 

documente, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5. Se aproba taxe speciale pentru prestarea de catre Directia de Evidenta a Persoanelor 

Alexandria a unor servicii in interesul persoanelor fizice  conform Anexei nr. 4, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. Se aproba Regulamentul privind adoptarea taxelor speciale pentru prestarea de catre 

Directia de Evidenta a Persoanelor Alexandria a unor servicii in interesul persoanelor fizice  

conform  Anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.7. Se aproba taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice conform Anexei nr. 6, 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.8. Se aproba Regulamentul privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele fizice conform Anexei nr. 7, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 9. Prezenta hotarare se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pe anul 

fiscal 2017 si intra in vigoare incepand cu 01.01.2017. 

Art. 10.  Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 

Directiilor de specialitate din cadrul Primariei Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor 

Alexandria si Serviciului  Administratia Domeniului Public, pentru cunoastre si punere in aplicare. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Presedinte de sedinta:                                                    Contrasemneaza: 

          Consilier,                                                                       Secretar,                     

       DIN NELU                                                                Jr. Iulian Purcaru  

                                                                                

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

    Nr. ……/………….2016 


