
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 PROIECT DE HOTARARE 

Priveste: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru  
anul fiscal 2012 

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

avand in vedere: 
- Expunerea de motive nr. ………………………..a  Primarului municipiului Alexandria; 

 - Raportul de specialitate nr……………… 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 Titlului IX, art.248 lit. „ h”, art. 282 alin. (1) si a art. 288  din Legea nr.571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in 
anul fiscal 2010; 

- Prevederile O.G nr. 92/2003 privind Codul fiscal republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Codului de procedura fiscala ; 

- Prevederile art. 6 alin. (1) lit. „ k” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 18 alin.(2) din Ordinul nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului- cadru al 
serviciului de salubrizare a localitatilor; 

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

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
- 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 pct. 192-196 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
-     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 2012, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 



 Art. 2. Se stabileste bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265      
alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru contribuabilii persoane fizice, 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 taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice conform 

Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 6. Se aproba Regulamentul privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele fizice si juridice conform Anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 7. Se aproba taxe speciale pentru prestarea de catre Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor a unor servicii in interesul persoanelor fizice  conform Anexei 
nr. 6, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 8. Se aproba Regulamentul privind adoptarea taxelor speciale pentru prestarea de catre 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor a unor servicii in interesul persoanelor 
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 2012 si intra in vigoare incepand cu 01.01.2012. 

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, S.C. „ALEXSAL” PREST S.A., Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Serviciului  Administratia Domeniului Public, 
pentru cunoastre si punere in aplicare. 

 
 
 
 
 
 
 
 Presedinte de sedinta:                                                                      Contrasemneaza: 
 Consilier,                                                                                        Secretar, 

           …………………………                                                                     Jr. Iulian Purcaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandria, 

Nr. _________/__________2011 
 


