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HOTARARE 
 

Priveste: Scutirea de la plata impozitului pe terenurile intravilane  incadrate la alta         
categorie decat cea de curti-constructii (gradini, vii, livezi, etc.) afectate de 
inundatii in perioada anilor anteriori, cu repercursiuni in anul 2010  pentru 
contribuabilii   persoane fizice. 

  
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de 
lucru, avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr.3879/19.02.2010 a Primarului municipiului Alexandria ; 
- Raportul de specialitate nr. 3880/19.02.2010 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite ; 
- Referatul nr. 3913/22.02.2010 al Compartimentului Protectie Civila; 
- Raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local ; 
- Prevederile art.  286 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
       -    Prevederile pct. 220 alin. (1) si pct. 226 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 -    Prevederile art. 36 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) si al art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea                
nr. 215/2001 a Administratiei  publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

HOTARASTE : 
 
 

Art. 1. Se aproba criteriile si procedurile de acordare a scutirilor la plata impozitului pe 
terenurile intravilane (gradini, vii, livezi, etc.) afectate de inundatii in anii anteriori pentru 
contribuabilii – persoane fizice, cuprinse in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe terenurile intravilane (gradini, vii, livezi, 
etc.) in anul 2010, ce au fost afectate de inundatii in perioada anilor anteriori care apartin 
contribuabililor persoane fizice, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 3. Prin grija Serviciului Secretariat – Administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa 
Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si 
Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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