
ROMÂNIA
JUDEṬUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2024

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în şedinta ordinară de 
lucru, având în vedere:

- Referatul de aprobare nr………………….. a  Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr…………………. al Direcției Impozite şi Taxe Locale ;
- Avizul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al

municipiului Alexandria ;
- Prevederile art. 5 alin.(1) lit.„ a”, art. 16 alin. (2) si art. 20 alin.(1) lit.„b “din Legea nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscala, cu modificările si 

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

Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si 

completările ulterioare;
- Prevederile H.C.L. nr. 14/2008 si H.C.L. nr.412/19.12.2019 privind încadrarea terenurilor 

din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren;
- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică;
- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la     

15 octombrie 1985 si 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 stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume fixe , 
pentru anul fiscal 2024, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 
fiscal 2024 şi intră în vigoare incepând cu 01.01.2024.



Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcțiilor de specialitate din cadrul Primariei Alexandria, pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare.

Preşedinte de şedintă: Contrasemnează:
Consilier,                                                                Secretar General,

……………………………….. Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr………………………


