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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

Privind: 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 expunerea de motive nr. 22769 din 16.10.2018 Primarul municipiului Alexandria, 

domnul Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect 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. 

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

 

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. 

 

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

 

Scopul proiectului urmăreşte o monitorizare cat mai exacta în urmărirea redevențelor, chiriilor 

si vanzarilor cu plata în rate. 

 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 

          Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

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

completările ulterioare ” contabilitatea se tine in in limba romana si moneda nationala”; 

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

şi completările ulterioare: ”impozitele si taxele locale se platesc in moneda nationala”, iar ” sumele 

înscrise pe o declaraţie fiscală se exprimă în moneda naţională”. 

- 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, 

 

4. CONSIDERATII TEHNICE SI ECONOMICE 

 



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

aprobării  prezentei hotărâri, prin 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 mentin la nivelul anului precedent. 

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. 

Directia Patrimoniu va lua toate masurile necesare pentru 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. 

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.                                             

 

Având in vedere că propunerea de mai sus a fost făcuta în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, ca este necesară si oportună, s-a întocmit proiectul de hotărâre cu privire la 

„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”, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga 

documentație va fi supus spre dezbaterea și aprobarea  Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria. 
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