
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 
                                               HOTARARE 

 
Priveste: aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Alexandria  

      ca  S.C.Parc Industrial Alexandria S.R.L sa beneficieze de  ajutor de   minimis sub 

                forma facilitatilor fiscale prevazute la art.20 din Legea nr.186/2013 privind  

     constituirea si functionarea parcurilor industriale 

 

 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de 

lucru, avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr.1667/25.01.2019 a  Primarului municipiului Alexandria; 

 - Raportul de specialitate nr. 1668/25.01.2019 al Directiei Impozite si 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 “si art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.6 lit.h) si ale art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea si 

functionarea parcurilor industriale ; 

- Prevederile art.456 alin.(1) lit.i si ale art.464 alin.(1) lit.n) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

Fiscal cu modificarile si completarile ulteriore ; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 

- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la     

15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

-   Prevederile art. 36 alin. (2) lit. „ b”, alin. (4) lit. „ c”, din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul prevederilor  art. 45 alin. (1) si (2) lit. „ c”  si al art.115 alin. (1) lit. „ b ”  din Legea                

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 0republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiul Alexandria isi da acordul de principiu ca S.C.Parc 

Industrial Alexandria S.R.L. sa  beneficieze de ajutor de minimis sub forma facilitatilor  prevazute 

la art.20 din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale 

Art. 2. Municipiul Alexandria va acorda urmatoarele facilitati : 

a) scutirea de la plata impozitului pe cladiri, corespunzator cladirilor care fac parte din 

infrastructura parcului industrial, in conformitate cu art.456 alin.( 1)  lit.i) din Legea  

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) scutirea de la plata impozitului pe teren, corespunzator terenului aferent  parcului industrial, 

in conformitate cu art.464 alin.( 1)  lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

c) scutiri de la plata oricaror taxe datorate bugetului local al unitatii administrative-teritoriale 

pentru eliberarea oricaror certificate de urbanism, autorizatii de construire si/sau autorizatii 

de desfintare, de constructii pentru terenurile si cladirile din infrastructura parcului; 

d) alte facilitati ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale. 



 

 

Art.3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 

Alexandria, administratorului S.C.Parc Industrial Alexandria S.R.L., Directiilor de specialitate din 

cadrul Primariei Alexandria,  pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta:                                                              Contrasemneaza: 

          Consilier,                                                                                 Secretar,                                              

Gina Georgeta Curea                                                                Jr. Iulian Purcaru  

                                                                                

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

    Nr. 11 /30.01.2019 


