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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Priveste: Stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport si 

depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria 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 2021 are la baza 

prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  
Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în 

interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea 

turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale 

pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se 

stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi 

juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau 

serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt 

obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de 

activitate a acestui tip de serviciu. 

 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să 

instituie taxe speciale de salubrizare, conform prevederilor 

legislatiei in vigoare, şi să deconteze lunar operatorilor, direct din 

bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate. 

 

Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice pentru anul 2023  impun 

aprobarea unui Regulament de instituire a taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport 

si depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria 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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