
R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

 PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  transformarii redeventelor stabilite in euro prin raportarea la moneda 
nationala 

 
             Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt: 
            Avand in vedere prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

Avand in vedere Expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea teritoriului, Serviciului Juridic 
si Directia Buget – Contabilitate,  inregistrat sub numarul 845 din 14.01.2016. 
             În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” , art.36 alin.6, lit ‘’a’’, 
pc.4 şi ale art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba transformarea redeventelor stabilite in euro prin raportarea la moneda 
nationala la  contractele de concesiune, prevazute in anexa 1, parte integranta a acesteia. 
Art.2.  Prezenta hotarare va sta la baza incheierii actelor aditionale la contractele de 
concesiune/inchiriere, ale caror valoare au fost exprimate in euro si  dolari care se vor  raporta 
la moneda nationala. 
Art.3.  Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt 
sa semneze actele aditionale. 
Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare.  
Art.5. Directia Buget-Contabilitate si Serviciul Juridic-Contencios si Serviciul Urbanism si 
amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt va lua toate masurile 
necesare pentru indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 
 Art.6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate .   
  
        
 
         Initiator,                                                                           Avizat legalitate, 
 
          Primar,                                                                                   Secretar, 
    Harpa Vasilică                                                                    jr. Laura Elena Maftei 
   
 
 
 
 
 



 
           PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
 
              B-dul  Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305;               
Fax: 0233/790508 E-mail: urbanism@primariatgneamt.ro 
 

Nr. 845 din 14.01.2016 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 
privind aprobarea  transformarii redeventelor stabilite in euro prin raportarea la 

moneda nationala 
 
             Prin proiectul de hotărâre propunem aprobarea transformarii redeventelor stabilite in 
euro si raportarea acestora la moneda nationala din contractele de concesiune/inchiriere a caror 
valoare a fost stabilita in valuta la data incheierii acestora. 
            O astfel de decizie se impune pentru o evidentiere cat mai exacta in balanta contabila a 
redeventelor, cat si a eficientizarii programului de calcul al incasarilor. 
            Conform prevederilor art.9 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr.227/2015, privind Codul 
fiscal, impozitele si taxele se platesc in moneda nationala a Romaniei. 
             Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor art.3 din Legea contabilitatii 
nr.82/1991, republicata, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. 
Totodata, conform reglementarilor contabile, tranzactiile in valuta trebuie inregistrate initial la 
cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii 
operatiunii. Avand in vedere riscul cresterii monedei in care a fost incheiat contractul, 
consideram ca fiind echitabila situatia de a se plati valoarea in lei, la cursul zilei , stabilit in 
ziua licitatiei.   
             Temeiul legal al demersului nostru îl constituie prevederile Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi ale Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
             În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” , art.36 alin.6, lit ‘’a’’, 
pc.4 şi ale art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
           Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentata. 
  
  
                                                             P R I M A R, 
                                                           Harpa Vasilică 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
SERVICIUL URBANISM si AMENAJAREA TERITORIULUI 
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE 
SERVICIUL JURIDIC 
 Nr. 845 din 14.01.2016 

 
                                                                                                          APROB, 
                                                                                                           Primar, 

                                                                                                         Harpa Vasilică 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea  transformarii redeventelor stabilite in euro si raportarea la moneda 

nationala 
  
          Directia Buget-Contabilitate, Serviciul Juridic Contencios  si Serviciul Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt, propun spre aprobare 
transformarea redeventelor stabilite in euro si raportarea la moneda nationala. 
         O astfel de decizie se impune pentru o evidentiere cat mai exacta in balanta contabila a 
redeventelor, cat si a eficientizarii programului de calcul al incasarilor.  
         Avand in vedere riscul cresterii monedei in care a fost incheiat contractul, consideram ca 
fiind echitabila situatia de a se plati valoarea in lei, la cursul zilei , stabilit in ziua licitatiei (curs 
BNR). 
         Hotararea va sta la baza incheierii actelor aditionale la contractele de concesiune, ale 
caror valoare au fost exprimate in euro si dolari. Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt 
imputerniceste pe primarul Orasului Tirgu Neamt sa semneze actele aditionale  
         Contractele la care facem referire sunt : 
 

1.Contract de concesiune nr.1/01.03.2012  - S.C. AGPAV SRL  – 4,35 lei  
2.Contract de concesiune nr.29/02.11.2010 – Mantea Gheorghe -  4,28 lei 
3.Contract de concesiune nr.31/27.12.2010 – I.I. Lungu  - 4,39 lei 
4.Contract de concesiune nr.30/30.11.2010 -  PFA PASCALINA MIHAI – 4,53 lei 
5.Contract de concesiune nr.18/21.06.2011 – I.I VACARU MARIANA – 4,12 lei 
6.Contract de concesiune nr. 1/05.01.2011 -  S.C.MEDISS CENTER – 4,29 lei 
7.Contract de concesiune nr.24/30.09.2010 – Boca Daniela – 4,27 lei 
8.Contract de concesiune nr. 23 / 30.09.2010 – S.C. CASYMIKI SRL – 4,27 lei 
9.Contract de concesiune nr.24/ 07.05.2015 – S.C. TEHNOSTAR SRL  - 4,24  lei 
10. Contract de concesiune directa nr. 28/ 01.11.2005 – SC TESS SRL –cursul valutar 
de  la data aprobarii HCL 
11.Contract de comcesiune nr.19/   - SC BET CONF SRL – cursul valutar de la data 
aprobarii HCL 
12. Contract de concesiune directa  nr.17/24.05.2011 – SC CIVITAS COM SRL – 
cursul valutar de la data aprobarii HCL 
13. Contract de concesiune nr.7089/16.08.2001 -  Clubul Sportiv STEEL MAN -  
cursul valutar  de la data aprobarii HCL 
14.Contract de inchiriere nr.123/26.08.2014 -  Scoala Postliceala Sanitara “Moldova” 
Roman – 4,39 lei 



15.Contract de inchiriere nr.10659 din 16.08.2001 – Inspectoratul Teritorial de Munca 
Neamt – cursul valutar de la data aprobarii HCL 
 

Sumele enumerate mai sus reprezinta echivalentul in lei a monedei euro, din data incheierii 
procesului verbal de adjudecare a licitatiei. 

         Conform prevederilor art.9 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr.227/2015, impozitele si 
taxele se platesc in moneda nationala a Romaniei. 
             Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor art.3 din Legea contabilitatii 
nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contabilitatea se tine in 
limba romana si in moneda nationala. Totodata, conform reglementarilor contabile, tranzactiile 
in valuta trebuie inregistrate initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala 
a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii. Avand in vedere riscul cresterii monedei in care a 
fost incheiat contractul, consideram ca fiind echitabila situatia de a se plati valoarea in lei, la 
cursul zilei , stabilit in ziua licitatiei.   
             
             Temeiul legal al demersului nostru îl constituie prevederile Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 
             În temeiul  dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c” , art.36 alin.6, lit ‘’a’’, 
pc.4 şi ale art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
           Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
initială.  
 
 
DIRECTIA BUGET CONTABILITATE 

Ec. Carmen Tanasă 

 
               
 
 
 
       SERVICIUL JURIDIC 
         
       Jr. Vasiliu Sofica Maria 
 
 
 
 
 
       SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
                 Sef Servciciu,                                   Intocmit,  
                 Ing. Rusu Ion                              insp. Geanina State 
 
 
 



ANEXA NR.1 LA HCL………………. 
 
 
     Contractele de concesiune ale caror valoare a fost exprimata in euro si pentru care se 
doreste raportarea la moneda nationala. Sumele exprimate in lei reprezinta echivalentul la 
cursul zilei, stabilit in urma adjudecarii licitatiei/sau la cursul valutar de la data aprobarii HCL: 
 

1. Contract de concesiune nr.1/01.03.2012  - S.C. AGPAV SRL  – 4,35 lei  
2. Contract de concesiune nr.29/02.11.2010 – Mantea Gheorghe -  4,28 lei 
3. Contract de concesiune nr.31/27.12.2010 – I.I. Lungu  - 4,39 lei 
4. Contract de concesiune nr.30/30.11.2010 -  PFA PASCALINA MIHAI – 4,53 lei 
5. Contract de concesiune nr.18/21.06.2011 – I.I VACARU MARIANA – 4,12 lei 
6. Contract de concesiune nr. 1/05.01.2011 -  S.C.MEDISS CENTER – 4,29 lei 
7. Contract de concesiune nr.24/30.09.2010 – Boca Daniela – 4,27 lei 
8. Contract de concesiune nr. 23 / 30.09.2010 – S.C. CASYMIKI SRL – 4,27 lei 
9. Contract de concesiune nr.24/ 07.05.2015 – S.C. TEHNOSTAR SRL  - 4,24  lei 
10.  Contract de concesiune directa nr. 28/ 01.11.2005 – SC TESS SRL –cursul valutar 

de  la data aprobarii HCL 
11. Contract de comcesiune nr.19/   - SC BET CONF SRL – cursul valutar de la data 

aprobarii HCL 
12.  Contract de concesiune directa  nr.17/24.05.2011 – SC CIVITAS COM SRL – 

cursul valutar de la data aprobarii HCL 
13.  Contract de concesiune nr.7089/16.08.2001 -  Clubul Sportiv STEEL MAN -  

cursul valutar  de la data aprobarii HCL 
14. Contract de inchiriere nr.123/26.08.2014 -  Scoala Postliceala Sanitara “Moldova” 

Roman – 4,39 lei 
15. Contract de inchiriere nr.10659 din 16.08.2001 – Inspectoratul Teritorial de Munca 

Neamt – cursul valutar de la data aprobarii HCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


