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CONSILIUL LOCAL                         la H.C.L.nr. 81/16.12.2020

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 speciale.
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 cu destinatie speciala si este fundamentata de 
necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de:

- 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 speciala se vor incasa la casieriile Directiei Impozite si Taxe Locale, 
in bugetul local, in contul RO51TREZ60621360206XXXXX, la subcapitolul 36.02.06 „Taxe speciale”.
Art. 8. Se incaseaza numai de la partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi 
organizaţiilor 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.
Art.10. 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.
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