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Priveste: suspendarea taxei speciale pentru paza culturilor agricole situate  

pe terenurile din  extravilanul  municipiului  Alexandria   pentru  
anul fiscal  2011 

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

avand in vedere: 
- expunerea de motive nr. 16089/17.08.2011 a  Primarului municipiului Alexandria; 
- Raportul de specialitate nr.16090/17.08.2011 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 
- Raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 

     -    Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
     -    Prevederile  Anexei nr.6 si 7 din H.C.L. nr.235/30.11.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2011 ; 

- Prevederile Titlului IX, art.248 lit. „ h”, art. 282 alin. (1) si a art. 288  din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
      -     Prevederile art.III din O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare care restrange numarul 
personalului care-si desfasoara activitatea in institutii publice infintate prin hotarari ale autoritatilor 
deliberative intr-un numar maxim de posture stabilite prin lege; 
      -     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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se suspenda, pentru anul 2011, taxa speciala pentru paza culturilor agricole situate pe 
terenurile din  extravilanul  municipiului  Alexandria. 

Art. 2.  Se aproba, la cererea contribuabililor - proprietari ai terenurilor extravilane, restituirea taxei 
speciale pentru paza culturilor agricole situate pe terenurile din extravilanul municipiului Alexandria, 
stabilita pentru  anul fiscal 2011 si achitata pana la aceasta data sau compensarea acestei taxe cu alte 
impozite si taxe locale, conform legislatiei in vigoare. 

Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget, 
Finante, Taxe si Impozite  din cadrul Primariei municipiului Alexandria si Serviciului Administratia 
Domeniului Public, pentru cunoastre si punere in aplicare. 
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