
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
                                               HOTĂRÂRE 

 

 
Privește: stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2023 

 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară de 

lucru, având în vedere: 

- Referat de aprobare nr…………………… al  Primarului municipiului Alexandria; 

 - Raportul de specialitate nr…………………. al Direcției Impozite și Taxe Locale ; 

- 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 “și art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.49, alin.(4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorităţii Electorale Permanente ; 

- Prevederile art.17 alin. (2) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

- Prevederile art.1 din H.G.nr.25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din 

Registrul electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale ; 

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

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la     

15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

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

privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

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

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă taxe speciale pentru prestarea de catre Direcția de Evidență a Persoanelor 

Alexandria a unor servicii în interesul persoanelor fizice  conform Anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxelor speciale pentru prestarea de către 

Direcția de Evidență a Persoanelor Alexandria a unor servicii în interesul persoanelor fizice  

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

Art. 3. Se  aprobă taxa pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, 

alianțelor electorale și organizațiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la 

alegeri, un extras din Registrul electoral, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxei pentru punerea la dispoziția 

partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naționale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral, conform Anexei 

nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata taxelor speciale datorate pentru anul fiscal 

2023 și intră în vigoare începând cu 01.01.2023 

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

municipiului Alexandria, Direcției de impozite și Taxe Locale, Direcției de Evidență a Persoanelor 

Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință:                                                            Contrasemnează: 

          Consilier,                                                                        Secretar General,                     

                                                                                          Alexandru Răzvan Ceciu  

                                                                                

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

    Nr……………………. 



 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA ALEXANDRIA 

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

28.10.2022 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

      pentru stabilirea unor taxe speciale 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.  

Instituirea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente impun aprobarea unor 

Regulamente de adoptare a acestor taxe speciale  pentru persoane fizice si juridice in municipiul 

Alexandria. 

            Avand in vedere cele mentionate mai sus, Directia Impozite si Taxe Locale si Directia de 

Evidenta a Populatiei Alexandria va propune spre analiza  Raportul de de specialitate privind 

aprobarea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2023. 

   

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

aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

                                               

 

 

 

                                               PRIMAR, 

                                          Victor Dragusin 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                         ANEXA NR. 1 

CONSILIUL LOCAL                                                 la  Proiectul de H.C.L………….. 

 

 

 

TAXE SPECIALE 

pentru prestarea  de catre Directia de  Evidenta a Persoanelor Alexandria a unor servicii in 

interesul persoanelor fizice  pentru anul fiscal 2023 

 

 

1.  Taxa speciala de urgenta pentru eliberarea, inainte de termenul legal, a urmatoarelor documente:  

- certificate şi dovezi de stare civilă si evidenta a persoanelor, copii după documentele primare 

aflate în arhiva proprie ce au stat la baza întocmirii actelor şi faptelor de stare civilă ; 

-  adeverinţe privind furnizarea datelor din Registrul local de evidenţă a persoanelor.   

     Taxa se stabileste astfel: 

Nr. 

crt. 

 

Denumire document 

Termen de 

eliberare* 

 

Cuantumul taxei-lei 

 

1. Certificate şi dovezi de stare 

civilă si evidenta a persoanelor 

24 ore 20,00 lei/document 

2. Adeverinţe privind furnizarea 

datelor din Registrul local de 

evidenţă a persoanelor 

 

24 ore 

 

20,00 lei/document 

*) termenul de eliberare de 24 ore incepe sa curga de la data depunerii cererii. 

 2. Taxa  speciala  pentru  eliberarea, la termenul legal, a urmatoarelor documente:   

- cautare acte in arhiva; 

- eliberare xerocopii in arhiva. 

    Taxa se stabileste astfel: 

 

Nr. 

crt. 

 

Specificatie 

 

Termen de eliberare 

 

Cuantumul taxei 

 

1. Cautare acte arhiva Pana la 30 zile 10,00 lei/document 

2. Eliberare xerocopii arhiva Pana la 30 zile 10,00 lei/document 

*) termenul de eliberare de 30 zile incepe sa curga de la data depunerii cererii. 

 

Eliberarea de xerocopii dupa actele din arhiva se va face pe baza de cerere, daca solicitantii sunt 

indreptatiti potrivit legii sa aiba acces la actele solicitate, dupa achitarea tarifelor mentionate. 

 

Taxele de la pct. 1) si 2) se achita anticipat, odata cu depunerea cererii de eliberare a 

documentelor, iar veniturile realizate sunt venituri cu destinatie speciala ce vor fi incasate de catre 

Directia Impozite si Taxe Locale pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza pentru: 

-  intretinerea spatiilor in care-si desfasoara activitatea Directia de Evidenta a Persoanelor 

Alexandria si amenajarea acestora ; 

- amenajarea unui spatiu pentru oficierea casatoriilor; 

- intretinerea sistemelor de calcul si achizitionarea de tehnica de calcul, mijloace de inventar, 

birotica, rechizite, consumabile precum si alte cheltuieli pentru asigurarea conditiilor de munca a 

personalului salarial conform legislatiei in vigoare .  
 

Presedinte de sedinta: 

Consilier, 

                                                                 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                    ANEXA NR. 2 

CONSILIUL LOCAL                                                  la Proiectul de H.C.L………. 

 

 

REGULAMENT 

Privind adoptarea  taxelor speciale pentru prestarea de catre Directia de Evidenta 

a Persoanelor Alexandria a unor servicii in interesul persoanelor fizice  

pentru anul fiscal 2023 

 
Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce 

trebuie indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale. 

Art.2 Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile 

administratiei publice locale hotarasc administrarea si gestionarea serviciilor publice create in interesul 

persoanelor fizice si juridice. 

Art. 3. Cuantumul taxelor speciale se stabilieste anual prin hotarari ale Consiliului Local, iar 

veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si 

functionare ale Directiilor de specialitate. 

Art. 4. Taxele speciale instituite in baza art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si 

art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, sunt: 

a)   taxa speciala de urgenta pentru eliberarea, inainte de termenul legal, a urmatoarelor documente: 

-  certificate şi dovezi de stare civilă, copii după documentele primare aflate în arhiva proprie ce 

au stat la baza întocmirii actelor şi faptelor de stare civilă ; 

-    adeverinţe privind furnizarea datelor din Registrul local de evidenţă a persoanelor.   

b)   taxa speciala pentru: 

- cautare acte in arhiva; 

- eliberare xerocopii arhiva. 

Art. 5. Taxele speciale mai sus mentionate constituie venituri cu destinatie speciala si sunt 

fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de: 

-     investitii in echipament hardware si software; 

- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic; 

- asigurarea consumabilelor, birotica, papetarie precum si alte cheltuieli pentru asigurarea 

conditiilor de munca a personalului salarial conform legislatiei in vigoare ; 

Art. 6. Sumele provenite din taxele speciale se vor incasa la casieriile Directiei Impozite si 

Taxe Locale, in bugetul local, la subcapitolul 36.02.06 „Taxe speciale” si se vor utiliza exclusiv pentru 

finantarea activitatii Directiei de Evidenta a Persoanelor Alexandria. 

Art. 7. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc  de 

serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Art. 8. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica prin publicarea unui anunt pe site-ul 

propriu: www.alexandria.ro, prin afisare la sediul Primariei si in mass-media locala. 

Art.9. Impotriva hotararilor de Consiliu local, prin care se adopta taxe speciale, persoanele 

interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa 

expirarea acestui termen Consiliul local se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite. 

 

 

 

Presedinte de sedinta: 

Consilier, 

http://www.alexandria.ro/


MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                       ANEXA NR. 3 

CONSILIUL LOCAL                                                 la  PROIECTUL DE H.C.L. nr….. 

 

 

 

TAXA  

pentru punerea la dispozitia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 

electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 

participă la alegeri, un extras din Registrul electoral 

 

 
Se datoreaza taxa pentru punerea la dispozitia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 

electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un 

extras din Registrul electoral, pe suport electronic sau hartie . 

 

Taxa se stabileste astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire document Termen de 

eliberare* 

Cuantumul taxei – lei 

1. Extras din Registrul electoral, 

pe suport electronic sau hartie  

 

24 ore 2500 lei/ document 

*) termenul de eliberare de 24 ore incepe sa curga de la data depunerii cererii. 

 

Eliberarea Extrasului din Registrul electoral, pe suport electronic sau hartie, se va face pe baza 

de cerere, daca solicitantii sunt indreptatiti potrivit legii sa aiba acces la actele solicitate, dupa achitarea 

tarifelor mentionate mai sus. 

Taxa de la pct. 1) se achita anticipat, odata cu depunerea cererii de eliberare a extrasului,  

iar veniturile realizate sunt venituri cu destinatie speciala ce vor fi incasate de Directia de Impozite si 

Taxe Locale si utilizate de catre compartimentul care efectueaza prestatii ce intra in sfera de activitate a 

acestui tip de serviciu, pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza pentru: 

- investitii in echipament hardware si software; 

- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic; 

- asigurarea consumabilelor, birotica, papetarie. 

 

 

Presedinte de sedinta: 

Consilier, 

                                                                 



 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                        ANEXA NR. 4 

CONSILIUL LOCAL                                                      la  Proiectul de  H.C.L.nr……… 

 

REGULAMENT 

Privind adoptarea taxei pentru punerea la dispozitia partidelor politice, 

alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral 

 

 
Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuie 

indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxei . 

Art.2.  Cuantumul taxei se stabilieste anual prin hotarare a Consiliului Local, iar veniturile obtinute din 

acestea se utilizeaza integral pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale  

compartimentului care efectueaza prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu (extras 

din registrul electoral, cuprinzand alegatorii din unitatea administrativ-teritoriala). 

Art. 3. (1) Eliberarea Extrasului din Registrul electoral, pe suport electronic sau hartie, se va face pe 

baza de cerere, daca solicitantii sunt indreptatiti potrivit legii sa aiba acces la actele solicitate, dupa 

achitarea tarifelor mentionate in Anexa nr.3 la prezenta hotarare.  

(2) Cererea scrisă trebuie să fie semnată de către reprezentantul formaţiunii politice ori al 

organizaţiei locale a acesteia, după caz. 

(3) Punerea la dispoziţie a extrasului din Registrul electoral se realizează prin predarea acestuia, 

pe bază de proces-verbal, către reprezentantul formaţiunii politice sau al organizaţiei locale a acesteia, 

desemnat în acest sens. 

(4) Prin suport electronic se înţelege un suport informatic de tip CD, DVD, stick USB sau altul 

asemenea. 

            (5) Prin formaţiuni politice care participă la alegerile locale, în sensul prezentei hotărâri, se 

înţelege partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, ale căror propuneri de candidaţi au rămas definitive în unitatea administrativ-

teritorială respectivă ori în judeţul din care aceasta face parte. 

Art. 4. Taxa este instituita in baza prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, ale art.49, alin.(4) din Legea          

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, ale art.17 alin. (2) din Legea nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali si ale art.1 din H.G.nr.25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul 

electoral către formaţiunile politice care participă la alegerile locale. 

Art. 5. Taxa mai sus mentionata constituie venit la bugetul local si este fundamentata de necesitatea 

acoperirii cheltuielilor generate de: 

 - intretinerea spatiilor in care isi desfasoara activitatea Compartimentul Stare Civila din cadrul 

Directiei de Evidenta a persoanelor Alexandria ; 

- intretinerea sistemului informatic si a programelor informatice, investitii in echipament 

hardware si software; 

- mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic; 

- asigurarea consumabilelor, birotica, papetarie. 

Art. 6. Se adopta pentru punerea la dispozitia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 

electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un 

extras din Registrul electoral, pe suport electronic sau hartie .  

Art. 7. Sumele provenite din taxa se vor incasa la casieriile Directiei Impozite si Taxe Locale, in 

bugetul local, in contul RO51TREZ60621360206XXXXX.  



Art. 8. Se incaseaza numai de la partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri . 

Art. 9. Taxa este adusa la cunostinta publica prin publicarea unui anunt pe site-ul propriu: 

www.alexandria.ro, prin afisare la sediul Primariei si in mass-media locala. 

 

 

 

Presedinte de sedinta: 

Consilier, 

http://www.alexandria.ro/

	hcl  taxe speciale-2022
	EXPUNERE DE MOTIVE taxe speciale 2022
	Anexa 1-2022 taxe speciale serv.de evidenta a pers.
	Anexa 2- 2022-regulament taxe serv.de evidenta a pers.
	Anexa 3-2021 taxe speciale de urgenta
	Anexa 4-2021 regulament adoptare taxe speciale de urgenta



