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PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  
Nr. 26181/14.11.2018                    

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind 

aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aparţinand domeniului 
privat  

de interes local al  municipiului  Alexandria 

 

            Prin  H.C.L. nr. 192/25.06.2015, s-a  aprobat Regulamentul privind concesionarea bunurilor 
aparţinand domeniului privat de interes local al  municipiului  Alexandria. 

Pentru o monitorizare cat mai exacta in urmarirea redeventelor, se impune modificarea  art. 6, alin. 
(2), Dispoziţii generale, Capitolul I., din Anexa la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, având în vedere ca in 
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) si alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, impozitele si taxele locale se platesc in moneda nationala. 

Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contabilitatea se tine in limba romana si moneda 
nationala.  

In urma analizării art. 6, alin. (2), Dispoziţii generale, Capitolul I, din Anexa la H.C.L. nr. 
192/25.06.2015, privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aparţinand domeniului 
privat de interes local al  municipiului  Alexandria, care prevede : “Modul de calcul şi de plată a redevenţei 
se stabileşte de către concedent”, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), lit . (c ), art. 121, alin (1), 
si ale art. 115, alin. (1), lit (b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, consider ca este necesară şi oportună modificarea  art. 6, alin. (2), 
Dispoziţii generale, Capitolul I, din Anexa la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, astfel : ‚, Contractul de concesiune 
se va încheia cu plata redevenţelor în lei care se vor achita în baza facturii emisă de Primăria municipiului 
Alexandria.  

Anual redevenţele se vor indexa cu indicele anual de inflaţie, după publicarea acestuia de către 
Institutul Naţional de Statistică, iar in caz de inflaţie negativă redevenţele se menţin la nivelul anului 
precedent.” 

    Urmare celor menționate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Direcția Juridic Comercial, Direcția Contabilitate, a unui proiect de 
hotărâre cu privire la modificarea  Anexei la H.C.L nr. 192/25.06.2015, prin care s-a aprobat Regulamentul 
privind concesionarea bunurilor aparţinand domeniului privat de interes local al  municipiului  Alexandria. 

 Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 
 



 
 
 
 
 


