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H O T Ă R Â R E 
  
 

Priveşte: modificarea şi completarea HCL nr. 278/ 21.12.2011 privind acordarea de 
scutire sau reducere de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii de 
apartamente din blocurile de locuinţe sau ai imobilelor care au executat, pe 
cheltuială proprie, lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţelor 
energetice a clădirilor 

   
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având 
în vedere: 

-   expunerea de motive nr. 2019 / 20.01.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul nr.  2020 / 20.01.2012 al Direcţiei Arhitect Şef; 
-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 
-   prevederile art.286, alin.(8). din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
-   prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 modificată şi completată de Legea nr.5/2010 şi  

Legea 158/2011;  
-  prevederile Ordinului nr. 163/2009 completat de Ordinul nr. 2596/2011; 
-  prevederile art.36, alin. (2), lit. „c” din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a Administratiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi ale  art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1  Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 278/21.12.2011 privind acordarea de scutire sau reducere de la 
plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii de apartamente din blocurile de locuinţe sau ai imobilelor 
care au executat, pe cheltuială proprie, lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţelor energetice a 
clădirilor şi va avea următorul cuprins:  

- proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de 
intervenţie pe cheltuială proprie depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află 
clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele 
documente:  

a) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;   
b) certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care 

sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;  



c) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care 
se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 
certificatul de performanţă energetică sau după caz, în raportul de audit energetic. 

 
Art.2  Celelalte prevederi ale hotărârii nr. 278/21.12.2011 ramân neschimbate. 
 
Art.3 Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului jud. 
Teleorman  pentru verificarea legalităţii, Primarului mun. Alexandria, Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei 
Buget Finanţe Contabilitate  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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