
ROMÂNIA
JUDEṬUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: modificarea H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru 
persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în şedinta ordinară de lucru, 
având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.5468/25.01.2022 a  Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 5469/25.01.2022 al Direcției Impozite și Taxe Locale;
- Avizul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria ;
- 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 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (1) lit. „ k” și ale art. 26 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităților, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 16 alin.(2) din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului- cadru al
serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011privind regimul
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- 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, republicată;
- Prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată;
- Prevederile H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru
colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru 
anul fiscal 2022;
- 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. I. Se modifică punctul 3 din  Art.2.Instituirea taxei speciale de salubrizare din Anexa
la H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și 
depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022 şi va 
avea urmatorul cuprins:
„3. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de 10,29  lei/luna/persoana.”

Art. II. Se modifică punctul 5 din  Art.3. Depunerea Declaratiei pentru stabilirea taxei speciale
de salubrizare din Anexa la H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 
pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria 
pentru anul fiscal 2022 şi va avea urmatorul cuprins:
„5. Declarațiile de impunere/rectificative, se depun pana la 31.03.2022 la registratura Primăriei 
Municipiului Alexandria- Direcția Impozite și Taxe (la ghiseele institutiei din Centrul de Informatii pentru 
Cetateni), se comunică prin poștă, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice pe adresa de mail 
primalex@alexandria.ro sau ditlpf@alexandria.ro însoţite de actele de identitate ale proprietarului si ale 
persoanelor care locuiesc efectiv in acest imobil. Formularele declarațiilor de impunere/rectificative sunt 
disponibile si online și pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, accesând adresa 
web: www.alexandria.ro . ”

Art. III. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.02.2022.
Art. IV.Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de 

salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice în municipiul 
Alexandria pentru anul fiscal 2022 raman neschimbate.

Art. V. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcțiilor de specialitate din cadrul Primariei Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare.

Preşedinte de şedintă: Contrasemnează:
Consilier,                                                          Secretar General,

Marian Dragos Petcu Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr. 03 /31.01.2022
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Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Nr.5468/25.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: modificarea H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru 
persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022

Prin H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport 
și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022 s-a 
stabilit  cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de  9,95  lei/luna/persoana 
aplicabile in anul 2022, precum si termenul de depunere a declaratiilor de impunere, respectiv 31.01.2022.

Prin Adresa nr.1654/13.01.2022, S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L., a comunicat Primariei 
Municipiului Alexandria, copia Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Managementul 
Deseurilor Teleorman nr.16 din 29.12.2021, prin care a fost modificat tariful privind colectarea, transportul
și depozitarea deșeurilor municipale pentru persoane fizice in judetul Teleorman pentru anul fiscal 2022.

Taxa speciala de salubrizare poate fi actualizata, conform legislatiei in vigoare, in cazul in care intervin 
modificari  semnificative ale costului serviciului de salubrizare. 

Avand în vedere modificarile introduse prin art.7 din Hotararea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Managementul Deseurilor Teleorman nr.16 din 29.12.2021, se impunea modificarea 
prevederilor corespunzatoare din Anexa la  H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul 
Alexandria pentru anul fiscal 2022, astfel:
ÿ Se modifică  punctul 3 din  Art.2. Instituirea taxei speciale de salubrizare din Anexa la  H.C.L.

nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare 
deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022 si va avea 
urmatorul cuprins:

„3. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de  10,29  lei/luna/persoana.”

ÿ Se modifică  punctul 5 din  Art.3. Depunerea Declaratiei pentru stabilirea taxei speciale
de salubrizare din Anexa la  H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 
pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria 
pentru anul fiscal 2022 si va avea urmatorul cuprins:
„5. Declarațiile de impunere/rectificative, se depun pana la 31.03.2022 la registratura Primăriei 
Municipiului Alexandria- Direcția Impozite și Taxe (la ghiseele institutiei din Centrul de Informatii pentru 
Cetateni), se comunică prin poștă, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice pe adresa de mail 
primalex@alexandria.ro sau ditlpf@alexandria.ro însoţite de actele de identitate ale proprietarului 
si ale persoanelor care locuiesc efectiv in acest imobil. Formularele declarațiilor de impunere/rectificative 
sunt disponibile si online și pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, accesând 
adresa web: www.alexandria.ro . ”

Aceste modificari se aplică  incepând cu 01.02.2022.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Directia Impozite si Taxe Locale va propune spre analiza  
Raportul de specialitate nr.5469/25.01.2022 privind modificarea H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind 
stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru 
persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022.
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Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si  oportuna, in conformitate  cu prevederile art. 136, 
alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
propun elaborarea de catre Directia Impozite si Taxe Locale, a unui proiect de hotarare privind modificarea 
H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și 
depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022.

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

Primar,
Victor Dragusin



1

Judetul Teleorman
Primaria municipiului Alexandria
Directia Impozite si Taxe Locale
Nr.5469/25.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: modificarea H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru 
persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022

Prin Referatul de Aprobare nr.5468/25.01.2022, Primarul municipiului Alexandria
propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la modificarea
H.C.L. nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, 
transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria 
pentru anul fiscal 2022. 

1.Consideratii de ordin economic:
Se impune elaborarea unui proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. 

nr.330/17.12/2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport 
și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru 
anul fiscal 2022 pentru asigurarea veniturilor bugetului local al municipiului Alexandria in 
scopul finantarii cheltuielilor publice locale.

Taxa speciala de salubrizare poate fi actualizata, conform legislatiei in vigoare, in cazul 
in care intervin modificari  semnificative ale costului serviciului de salubrizare. 

Avand în vedere  modificarile cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru 
persoane fizice introduse prin art.7 din Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Managementul Deseurilor Teleorman nr.16 din 29.12.2021, se impunea modificarea 
prevederilor corespunzatoare din Anexa la  H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea 
taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri municipale 
pentru persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022, astfel:
ÿ Se modifică  punctul 3 din  Art.2. Instituirea taxei speciale de salubrizare din Anexa

la  H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru 
colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul 
Alexandria pentru anul fiscal 2022 si va avea urmatorul cuprins:

„3. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de  10,29  
lei/luna/persoana.”

ÿ Se modifică  punctul 5 din  Art.3. Depunerea Declaratiei pentru stabilirea taxei
speciale de salubrizare din Anexa la  H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei 
speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru 
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persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022 si va avea urmatorul 
cuprins:
„5. Declarațiile de impunere/rectificative, se depun pana la 31.03.2022 la registratura 
Primăriei Municipiului Alexandria- Direcția Impozite și Taxe (la ghiseele institutiei din 
Centrul de Informatii pentru Cetateni), se comunică prin poștă, cu confirmare de primire ori 
prin mijloace electronice pe adresa de mail primalex@alexandria.ro sau 
ditlpf@alexandria.ro însoţite de actele de identitate ale proprietarului si ale persoanelor care 
locuiesc efectiv in acest imobil. Formularele declarațiilor de impunere/rectificative sunt 
disponibile si online și pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, 
accesând adresa web: www.alexandria.ro . ”

Aceste modificari se aplică  incepând cu 01.02.2022.      

2.Consideratii de ordin juridic:

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

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

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

ulterioare;
v Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare ;
v H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru 

colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul 
Alexandria pentru anul fiscal 2022;

v Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Managementul Deseurilor 
Teleorman nr.16 din 29.12.2021;

v Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare 
al localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

v Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

v Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu  
modificarile   si completarile ulterioare .

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, pentru asigurarea veniturilor bugetului local al municipiului 
Alexandria in anul 2022, in scopul finantarii cheltuielilor publice locale, pe
de o parte si tinand cont de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte si in
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, avand in vedere ca cele ce au fost mentionate sunt necesare,
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oportune si legale, se impune elaborarea unui proiect de hotarare privind modificarea 
H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, 
transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria 
pentru anul fiscal 2022, care sa fie supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local pentru anul 2022,
urmatoarele:
¸ Modificarea punctului 3 din  Art.2. Instituirea taxei speciale de salubrizare din

Anexa la  H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru 
colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul 
Alexandria pentru anul fiscal 2022 si va avea urmatorul cuprins:

„3. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de  10,29  
lei/luna/persoana.”

¸ Modificarea punctului 5 din  Art.3. Depunerea Declaratiei pentru stabilirea taxei
speciale de salubrizare din Anexa la  H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei 
speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deseuri municipale pentru 
persoane fizice in municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022 si va avea urmatorul 
cuprins:
„5. Declarațiile de impunere/rectificative, se depun pana la 31.03.2022 la registratura 
Primăriei Municipiului Alexandria- Direcția Impozite și Taxe (la ghiseele institutiei din 
Centrul de Informatii pentru Cetateni), se comunică prin poștă, cu confirmare de primire ori 
prin mijloace electronice pe adresa de mail primalex@alexandria.ro sau 
ditlpf@alexandria.ro însoţite de actele de identitate ale proprietarului si ale persoanelor care 
locuiesc efectiv in acest imobil. Formularele declarațiilor de impunere/rectificative sunt 
disponibile si online și pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, 
accesând adresa web: www.alexandria.ro . ”

Aceste modificari se aplică  incepând cu 01.02.2022.      

Director D.I.T.L., Director Directia Economica, Director Juridic Comercial,
Claudia Ureche          Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu
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