
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

                                               HOTĂRÂRE

Priveşte: stabilirea  taxei  pentru  punerea  la  dispoziţia  partidelor  politice,
alianţelor politice, alianţelor electorale şi  organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară de
lucru, având în vedere:

- Referat de aprobare nr.2422/17.01.2023 al  Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr.2423/17.01.2023 al Direcției Impozite și Taxe Locale și
Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria;
- 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 “și art. 30 din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  și  completările

ulterioare;
- Prevederile  Legii  nr.  207/2015  privind  Codul  de  Procedură  Fiscală,  cu  modificările  și

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

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.49, alin.(4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei

Deputaților,  precum și  pentru  organizarea  și  funcționarea  Autorităţii  Electorale  Permanente, cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.17 alin. (2) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea şi completarea Legii  nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,  cu modificările și
completările ulterioare;

- Prevederile  art.1  din  H.G.  nr.25/2016 privind  procedura  de  eliberare  a  extraselor  din
Registrul electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale ;

- Prevederile  Legii  nr.  544/2001 privind liberul  acces  la  informațiile  de interes  public,  cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publica,
republicata;

- Prevederile art.59 si 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;

- Prevederilor H.G. nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;

- Prevederile H.G.R. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a 
Legii  nr.  544  /2001 privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,  cu  modificarile  și
completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificarile și completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 9 din 4 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  41/2016  privind  stabilirea  unor  măsuri  de  simplificare  la  nivelul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;



- Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- Prevederile art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (4) lit. „ c”, din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art.136 alin. (1),  art.139 alin.(1), alin.(3) lit.c și alin.(6) şi ale art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se  aprobă taxa pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și organizațiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri,  un extras  din Registrul  electoral,  conform  Anexei  nr.  1,  care face parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

Art.  2.  Se  aprobă  Regulamentul privind  adoptarea  taxei  pentru punerea  la  dispoziția
partidelor  politice,  alianțelor  politice,  alianțelor  electorale  și organizațiilor  cetăţenilor  aparţinând
minorităţilor naționale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral, conform Anexei
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3. Cu  data  prezentei  isi  inceteaza  aplicabilitatea  H.C.L.  nr.375/19.12.2022  privind
stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2023.

Art. 4.  Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi
transmisă  Instituției  Prefectului  județului  Teleorman  pentru  verificarea  legalității,  Primarului
municipiului Alexandria, Direcției de impozite și Taxe Locale, Direcției de Evidență a Persoanelor
Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

 Președinte de ședință:                                                            Contrasemnează:
          Consilier,                                                                        Secretar General,                    
    Augustin Ioan                                                                Alexandru Răzvan Ceciu 

                                                                               

                                   

Alexandria,
    Nr. 09/25.01.2023



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.2422/17.01.2023

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: stabilirea  taxei  pentru  punerea  la  dispoziţia  partidelor  politice,
alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral

 Prin H.C.L. nr.375/19.01.2022 privind  stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2023
s-au aprobat taxe speciale pentru prestarea de catre Direcţia de Evidenţa a persoanelor Alexandria a
unor servicii in interesul persoanelor fizice  și taxa pentru punerea la dispozitia partidelor politice,
alianţelor  politice,  alianţelor  electorale  şi  organizaţiilor  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor
naţionale care participă la alegeri, a unui extras din Registrul Electoral.

Avand  în  vedere  Legea  nr.  9  din  4  ianuarie  2023  pentru  modificarea  şi  completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, am
procedat la abrogarea prevederilor H.C.L. nr.375/19.12.2022 privind stabilirea unor taxe speciale
pentru anul fiscal 2023.

 Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea  şi  funcţionarea  Autorităţii  Electorale  Permanente,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare, reglementeaza organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor,
precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente. Potrivit art.120 din acest
act normativ,  prevederile legii mentionate mai sus privind corpul experţilor electorali,  secţiile de
votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente, se aplică în mod corespunzător alegerilor
pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor
pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale.

La  art.49  alin.(4)  din  Legea  nr.208/2015,   art.17  alin.(2)  din  Legea  nr.115/2015  şi
art.1 alin.(1) din H.G. nr. 25/2016, se prevede  ca, primarii sunt obligaţi să pună la
dispoziţia  partidelor  politice,  alianţelor  politice,  alianţelor
electorale  şi  organizaţiilor  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor
naţionale  care  participă  la  alegeri,  la  cererea  şi  pe  cheltuiala
acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din
respectiva unitate administrativ-teritorială, pe suport electronic sau
hârtie.

Conform 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, cererea scrisă in baza careia se
solicita punerea la dispoziţie a extrasului din Registrul electoral,  trebuie să fie semnată de către
reprezentantul formaţiunii politice ori al organizaţiei locale a acesteia, după caz.

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.

Prin suport electronic se înţelege un suport informatic de tip CD, DVD, stick USB sau altul
asemenea.

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.

Avand  in  vedere  textele  de  lege  de  care  s-a  facut  vorbire  mai  sus,  rezulta  necesitatea
stabilirii  unei  taxe pentru punerea la  dispozitia  partidelor  politice, alianţelor  politice,  alianţelor
electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a
unui extras din Registrul Electoral, pe suport electronic sau hartie.

Potrivit art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare  si  art.  30 din Legea  nr.  273/2006 privind finantele  publice  locale,  cu modificarile  si
completarile ulterioare, consiliul local poate adopta taxe speciale pentru functionarea unor servicii
publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Cuantumul taxei pentru eliberarea  unui extras din Registrul electoral se stabileste anual,
veniturile  fiind  utilizate  pentru  acoperirea  cheltuielilor  generate  de costul  direct  al  operaţiunii
tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe suport hârtie, precum si contravaloarea suportului
electronic pe care documentul este pus la dispoziție solicitanților in format electronic, ce rezulta
din documentele prin care acesta a fost achiziționat de autoritatea administrației publice locale.

Prin Regulamentul aprobat se vor stabilii conditiile in care se poate institui taxa.
           Avand in vedere cele mentionaţe mai sus, Direcţia Impozite si Taxe Locale si Direcţia de
Evidenţa  a  Populaţiei  Alexandria  va  propune  spre  analiza   Raportul  comun  de  specialitate
nr.2423/17.01.2023 privind stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor
politice,  alianţelor  electorale  şi  organizaţiilor  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor  naţionale  care
participă la alegeri, un extras din Registrul electoral.

În  conformitate   cu  prevederile  art.136,  alin.(1)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  propun  elaborarea  de  catre  Direcţia
Impozite  si  Taxe Locale,  Direcţia  de Evidenta  a persoanei,   a unui  proiect  de hotărare privind
aprobarea  taxei  pentru  punerea  la  dispoziţia  partidelor  politice,  alianţelor  politice,  alianţelor
electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un
extras din Registrul electoral, pentru anul fiscal 2023.

 Proiectul  de  hotarare  impreuna  cu intreaga  documentaţie  va fi  supus  spre  dezbatere  si
aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 

                                              

                                                   PRIMAR,
Victor Dragușin



Județul Teleorman
Municipiului Alexandria
Direcția Impozite si Taxe Locale
Direcția de Evidența a Populației Alexandria
Nr.2423/17.01.2023

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte: stabilirea taxei  pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor
politice,  alianţelor  electorale  şi  organizaţiilor  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor
naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral

Prin Referatul de aprobare nr.2422/17.01.2023, Primarul municipiului Alexandria propune
elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor
politice,  alianţelor  politice,  alianţelor  electorale  şi  organizaţiilor  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor
naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral.

Avand în vedere Legea nr. 9 din 4 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei
publice  centrale  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative, am procedat  procedat  la
abrogarea prevederilor H.C.L. nr.375/19.12.2022 privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal
2023.

             1.Considerații de ordin economic:
    

In Legea nr. 9/2023, se precizeaza ca se interzice instituţiilor publice, organelor de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii,
au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere
publică,  să solicite  persoanelor fizice sau persoanelor juridice,  în vederea soluţionării  cererilor  pentru
furnizarea unui serviciu public,  în regim de putere publică,  perceperea unor taxe suplimentare pentru
acoperirea  costurilor  articolelor  sau obiectelor  prevăzute  la  alin.  (1)  de la  art.  2^2din actul  normativ
mentionat mai sus.

Totodata, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale,
precum şi persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau
sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, care solicită copii în format fizic
pe hârtie pentru diverse acte, cereri sau formulare, au obligaţia de a asigura, în mod gratuit, fotocopierea
acestora. 

Codul  fiscal  prevede  la  art.  484 din  Legea  nr.227/2015,  ca  pentru  funcționarea  unor  servicii
publice  locale  create  in  interesul  unor  persoane  fizice  si  juridice,  consiliul  local  poate  adopta  taxe
speciale. 

Conform art.  30,  alin.  (1)  si  (2)  din  Legea  nr.273/2006  privind  Finanțele  publice  locale,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare,  cuantumul  taxelor  speciale  se  stabilește  anual,  veniturile  fiind
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente de intreținere și funcționare a serviciilor pentru care au
fost instituite taxele.

Se datoreaza taxa 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 .

Pentru  eliberarea  extrasului,  pe  suport  hartie  sau  electronic,  solicitantul  trebuie  sa  suporte
cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale care detine informația, respectiv trebuie



sa achite anticipat contravaloarea suportului pe care este eliberat documentul (electronic sau hartie), sau
contravaloarea costurilor de copiere (multiplicare/print).

Contravaloarea suportului  electronic  pe care documentul  este  pus la dispoziție solicitanților  in
format electronic,  rezulta din documentele prin care acesta a fost achiziționat de autoritatea administrației
publice locale.

Potrivit dispozițiilor art.18 alin.4) si 5) din Anexa nr.1 la H.G.R. nr.123/2002 pentru aprobarea
Normelor  metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificarile  și completarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a dispozițiilor art.9 alin.(1)
din  Legea  nr.  544/2001 privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,  cu  modificarile  și
completarile ulterioare, prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de
copiere a informaţiei solicitate pe suport hârtie.

Costul serviciului de copiere nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per
pagină.

Potrivit prevederilor  H.G. nr. 1.447/2022  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2023 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
prevăzut  la  art.  164 alin.  (1)  din  Legea  nr.  53/2003  -  Codul  muncii,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei
lunar. Având in vedere acest fapt, costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe
suport hârtie este de 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină.

2.Considerații de ordin juridic:

 Legea nr. 9 din 4 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei  publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ;

 Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 H.G. nr.1/2016 –pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu

modificarile si completarile ulteriore ;
 Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala,  cu modificarile si completarile

ulterioare ;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu  modificarile   si

completarile ulterioare ;
 Prevederile art.49, alin.(4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei

Deputaților,  precum  și  pentru  organizarea  și  funcționarea  Autorităţii  Electorale  Permanente,  cu
modificările și completările ulterioare;

 Prevederile art.17 alin. (2) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice  locale,  pentru modificarea  Legii  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  precum și  pentru
modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  393/2004  privind  Statutul  aleșilor  locali,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 Prevederile art.1 din H.G. nr.25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul
electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale ;

 Prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;

 Prevederilor H.G. nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  garantat
în plată;

 H.G.R. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile și completarile ulterioare;

 Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificarile și completarile ulterioare.



Avand in vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local pentru anul 2023, urmatoarele:

 Se  aprobă taxa pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor
electorale și organizațiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras
din Registrul electoral, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxei pentru punerea la dispoziția partidelor politice,
alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naționale care
participă la alegeri, un extras din Registrul electoral, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Cu data  prezentei  iși  inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr.375/19.12.2022 privind stabilirea  unor
taxe speciale pentru anul fiscal 2023.

Fata de cele prezentate, raportate la prevederile art.129 alin.(1) si art.136, alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  consideram  ca
proiectul poate fi supus dezbaterii  si aprobarii  Consiliului Local al  Municipiului Alexandria, astfel  ca
propunem spre  analiza  si  aprobare  prezentul  Raport  de  specialitate  si  proiectul  de  Hotarare  privind
stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi
organizaţiilor  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor  naţionale  care  participă  la  alegeri,  un  extras  din
Registrul electoral, pentru anul fiscal 2023.

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere  şi aprobare
Consiliului local al municipiului Alexandria. 

Director Direcția Impozite si Taxe Locale,               Director Direcția de Evidența a Persoanei Alexandria,
             Claudia Ureche                                                                Daniel Marian Mocanu                 

Director Direcția Juridic Comercial,                                                 Director Direcția Economica,
         Postumia Chesnoiu                                                                     Haritina Gafencu



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                        ANEXA NR. 1
CONSILIUL LOCAL                                                 la   H.C.L. nr.09./25.01.2023

TAXA 
pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care

participă la alegeri, un extras din Registrul electoral

Se datoreaza taxa pentru punerea la dispoziția 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 .

Taxa se stabileste astfel:

Nr.
crt.

Denumire document Termen de 
eliberare*

Cuantumul taxei – lei

1. Extras  din  Registrul  electoral,
pe suport :

24 ore

-electronic Contravaloarea suportului electronic
pe  care  documentul  este  pus  la
dispozitie  solicitantilor  in  format
electronic,  asa  cum  rezulta  din
documentele  prin  care  acesta  a  fost
achizitionat de autoritatea administrației
publice locale.

- hârtie Costul serviciului de copiere          
va  fi  de  0,05% din  salariul  minim pe
economie calculat per pagina.

*) termenul de eliberare de 24 ore incepe sa curga de la data depunerii cererii.

Eliberarea Extrasului din Registrul electoral, pe suport electronic sau hartie, se va face pe baza
de cerere, daca solicitanții sunt indreptațiți potrivit legii sa aiba acces la actele solicitate, dupa achitarea
tarifelor menționate mai sus.

Taxa de la pct. 1) se achita anticipat, odata cu depunerea cererii de eliberare a extrasului, 
iar veniturile realizate sunt venituri cu destinatie speciala ce vor fi incasate de Directia de Impozite si
Taxe Locale si utilizate de catre compartimentul care efectueaza prestații ce intra in sfera de activitate a
acestui tip de serviciu, pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza in acest scop.

Președinte de ședință:
                                                                   Consilier,                                                                     

       Augustin Ioan   



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                        ANEXA NR. 2
CONSILIUL LOCAL                                                                                la  H.C.L.nr. 09/25.01.2023

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 şi aplicare a taxei .
Art.2.  Cuantumul taxei se stabilieste anual prin hotarare a Consiliului Local, iar veniturile obtinute din
acestea  se utilizeaza  integral  de catre  compartimentul  care  efectueaza  prestații  ce  intra  in sfera  de
activitate a acestui tip de serviciu, pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza in acest scop.
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.1 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  la  bugetul  local  şi  este  fundamentata  pe
necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de  achizitionarea suportului informatic pe care este eliberat
documentul  (electronic),  sau  a  costurilor  serviciului  de  copiere  (multiplicare/print)  a  informatiei
solicitate pe suport hartie. 
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 se vor incasa la casieriile  Directiei  Impozite  şi Taxe Locale,  in
bugetul local, in contul RO51TREZ60621360206XXXXX. 
Art. 8. Se incaseaza numai de la partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile
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 şi  in mass-media locala.

Preşedinte de şedinta:
Consilier,

Augustin Ioan
 

http://www.alexandria.ro/
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