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Regulament 
privind instituirea taxei speciale  pentru paza  culturilor agricole situate  

pe terenurile din extravilanul   municipiului   Alexandria 
 
 

 
 Art.1. Taxa ce se instituie trebuie sa indeplineasca anumite conditii : 

-  Sa se adreseze serviciului public pentru care a fost creata ; 
-  Sa se incaseze numai de la persoanele-proprietari ai terenurilor agricole de pe raza 

municipiului Alexandria, care se folosesc de serviciile de paza ; 
- Sa  fie utilizata in acelasi scop pentru care a fost infiintata. 

Art.2. Cuantumul taxei  
In anul 2009, valoarea taxei  este 52,00 lei/ha . Se stabileste anual in suma fixa. 

Veniturile obtinute se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
infiintarea serviciului de paza a culturilor agricole. 

Taxa se incaseaza intru-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizat 
in scopul pentru care a fost infiintat, iar contul de executie al acesteia se aproba de Consiliul 
Local Alexandria. 

Sumele colectate si incasate din taxa speciala, ramase neutilizate la finele anului se 
reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie, odata cu incheierea exercitiului bugetar. 

Art.3. Stabilirea platitorilor acestei taxe   
Domeniul de activitate in care consiliul local  instituie taxa speciala pentru  serviciile  

de paza a culturilor situate  pe terenul din extravilanul   municipiului   Alexandria  este cel 
fiscal. 

 Numarul total de proprietari de terenuri de la care urmeaza sa se perceapa taxa este de 
3767, iar suprafata totala de teren agricol extravilan este de 2081,0 ha. Estimarea numarului de 
proprietari este facuta avand ca baza de pornire evidenta Compartimentului Registru Agricol, 
la data emiterii titlurilor de proprietate de catre Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului 
de Proprietate asupra Terenurilor, data de la care este posibil sa se fi  efectuat acte translative a 
dreptului de proprietate. Pentru identificarea proprietarilor actuali ai terenurilor agricole 
extravilane, se va solicita prezentarea oricaror documente care sa ateste dreptul de proprietate. 

Tabelul nominal cu contribuabilii care detin terenurile in cauza va fi inaintat Directiei 
Buget, Finante, Impozite si Taxe, prin adresa, de catre Compartimentul Registru Agricol din 
cadrul Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu .  

Art.4. Durata de aplicare a taxei  
Se instituie taxa speciala pentru anul 2009. 
Art.5. Mod de colectare a taxei 
Incasarea si  urmarirea taxei se face conform legislatiei in vigoare in domeniul fiscal. 

Precizam ca termenul de plata al taxei speciale mentionate este 31.08.2009. Pentru neachitarea 
la scadenta a contravalorii taxei speciale, se vor percepe majorari de intarziere, conform 
prevederilor legale in vigoare. 

Inregistrarea in evidentele fiscale a debitelor ce urmeaza a fi incasate de la 
contribuabili se face nominal, pentru fiecare contribuabil, in functie de suprafata pe care o 
detine. 

 
 



 Operarea acestei taxe in evidentele fiscale se face pe rolul fiscal al fiecarui 
contribuabil, pentru matricola de teren extravilan ce corespunde terenului situat in tarlalele si 
parcelele mentionate in Anexa nr.1 la Hotararea de Consiliu Local initiata de Directia 
Administrare Valorificare Patrimoniu. 

Art.7. Urmarirea si evidenta serviciului pentru care se percepe taxa se va face de 
compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria (Serviciul public 
A.D.P.), precum si de cei implicati in prestarea serviciului respectiv. 

Urmarirea si evidenta taxei , se va face de compartimentul de specialitate (abilitat in a 
efectua astfel de operatiuni) din cadrul Primariei Municipiului Alexandria. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier, 
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