
 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 22769 din 16.10.2018 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la 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 

  

 

 Prin proiectul de hotărâre propunem aprobarea transformarii în moneda națională a 

redeventelor, chiriilor si ratelor stabilite în euro şi în dolari la data încheierii contractelor de 

concesiune, închiriere și vanzare cu plata în rate. 

 Conform prevederilor 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 in 

limba romana si moneda nationala. 

 O astfel de decizie se impune pentru o monitorizare cât mai exactă în urmărirea 

redevențelor, chiriilor si vânzărilor cu plata in rate, cât și a eficientizării programului de 

evidență al încasarilor si inclusiv al calculului penalitaților de întârziere pentru neachitarea la 

termeneul stabilit prin contract a acestora. 

 Transformarea redevenţelor, chiriilor si ratelor se va face în lei, la cursul valutar de la data 

aprobării  prezentei hotărâri, prin incheierea de acte aditionale.   

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. 



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 âncepand cu luna ianuarie 2019.                                             

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

următorul proiect de hotărâre privind „aprobarea transformării redevenţelor, chiriilor 

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

închiriere și vanzare cu plata în rate, prin raportarea la moneda naţională ”. 

Proiectul de hotărâre  însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor Drăguşin 

 

 


