
 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA ALEXANDRIA 

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

18.10.2022 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr.104/28.04.2022 privind  

      aprobarea unor impozite şi taxe  locale pentru anul fiscal 2023 

 
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 2022 are la baza prevederile legale actuale, 

reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

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.

  
Potrivit art. 491 alin. (1^1) si (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  pentru vehiculele de marfa cu masa autorizata egala sau mai mare  de 12 tone, 

prevazute in Codul Fiscal la art.470 alin. (5) şi (6), se acorda competenta autoritatilor locale sa 

actualizeze impozitul pentru aceste vehicule in functie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în 

prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de 

nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în 

euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

            Avand in vedere cele mentionate mai sus, Directia Impozite si Taxe Locale va propune spre 

analiza  Raportul de specialitate privind modificarea si completarea H.C.L. nr.104/28.04.2022 privind 
aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2023. 

   

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al municipiului Alexandria.  
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