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Priveşte: aprobarea transformării în moneda națională a redevenţelor, chiriilor si 

ratelor stabilite în euro şi în dolari la data încheierii contractelor de concesiune, 

închiriere și vanzare cu plata în rate 

 

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în sedintă ordinară, 

având în vedere: 

 -  expunerea de motive nr. 22769/16.10.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

 - raportul comun de specialitate nr. 22770/16.10.2018 al Direcției Patrimoniu, Direcției 

Juridic Comercial şi Direcției Economice; 

 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

 - prevederile art. 3 din Legea nr. 82/1991 a contabilitații, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 9, alin. (1) și (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. art. 36, alin. (2), lit. ”c” şi alin. (5), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        

Art. 1. Se aprobă transformarea în moneda națională a redevenţelor, chiriilor si ratelor 

stabilite în euro şi dolari  la data încheierii contractelor de concesiune, închiriere și vânzare cu 

plata în rate. 

Art. 2. Transformarea redevenţelor, chiriilor si ratelor se va face în lei, la cursul valutar de 

la data aprobării  prezentei hotărâri.  



Art. 3. Anual, redevenţele, chiriile si ratele se vor indexa cu indicele anual de inflaţie, 

dupa publicarea acestuia de catre Institutul Național de Statistică, iar in caz de inflație negativă 

redevenţele, chiriile si ratele se mențin la nivelul anului precedent. 

Art. 4. Se aprobă încheierea de acte adiţionale la contractele de concesiune, închiriere și 

vânzare cu plata în rate a căror monedă de plată este alta decât moneda naţională. 

Art. 5. În cazul contractelor de concesiune, închiriere și vânzare cu plata în rate pentru 

care au fost achitate integral  redeventele, chiriile si ratele aferente anului 2018, prezenta 

hotarare produce efecte începand cu luna ianuarie 2019.                                             

Art. 6. Se împuterniceste Primarul Municipiului Alexandria să semneze actele adiţionale 

la contractele de concesiune, închiriere și vânzare cu plata în rate, în cauză. 

Art. 7. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii 

contrare. 

Art. 8. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Juridic Comercial, Direcţiei Economice 

şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale. 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                      CONSILIER,                                                                      SECRETAR,  
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