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                                               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……………………. 


