
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii de la plată a sumei de 366 lei, reprezentând parte din  

redevenţa datorată  pentru anul 2018 prin Contractul de concesiune nr.  

5525/27.05.2016   

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, intrunit in sedința ordinară in data de….. 

Având în vedere: 
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Liești cu privire la aprobarea scutirii de la 
plată a sumei de …….. lei, reprezentând  redevenţă datorată  prin Contractul de concesiune 
nr.  5525/27.05.2016 ;  
-expunerea de motive a primarului comunei Liești, înregistrată sub nr. 13775 /14.11.2018; 
- raportul întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Liești, înregistrat sub  nr. 14594/07.12.2018; 
-raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Liești; 
-cererea cu nr. 885/G/25.07.2018 prin care se solicită scutirea de plată a redevenței aferente 

anului 2018; 
 -Procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor nr. 8620/G/18.07.2018, 
 - Propunerea de scutire la plată a redevenței din Procesul verbal întocmit de comisia de 

constatare ,inregistrat sub nr. 12158/G/04.10.2018; 
-prevederile art. 22 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art. 871, alin.(1), 872, alin.(2), art. 1351, alin.(2) și alin.(4),art. 1818, alin.(2) 
Cod Civil; 
-prevederile art. 9 pct. 1-4 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997; 
-art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 
-prevederile H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
-prevederile art. 871, alin.(1), 872, alin.(2), art. 1351, alin.(2) și alin.(4),art. 1818, alin.(2) 
Cod Civil; 
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. 2 litera a), art. 68 alin. 2), art. 
115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  
HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă scutirea de la plata a sumei de 366  lei, reprezentând  parte din  redevenţa 

datorată pe anul 2018 prin Contractul de concesiune nr.  5525/27.05.2016.   

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarului comunei Liești, prin Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei 

comunei Liești. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului comunei Liești. 

 

 Inițiator,  

           Primar,  
             Iulian BOȚ 
 
 

 



               

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE   
privind aprobarea scutirii de la plată a sumei de 366 lei, reprezentând parte din  

redevenţa datorată  pentru anul 2018 prin Contractul de concesiune nr.  

5525/27.05.2016   

 

 

  

 

Proiectul de hotărâre este motivat în fapt de cererea  nr. 8885/G din data de 

25.07.2018, a  numitei Scarlat Valerica,  prin se  care solicită scutirea plăţii redevenţei 

aferente anului 2018, datorată prin contractul de concesiune nr. 5525/27.05.2016. Cererea se 

justifică prin faptul că prin  inundarea suprafeţei de 29,28 ha, în perioada 30.06.- 03.07.2018, 

a fost afectată utilizarea pășunii.  

Procesul verbal întocmit de comisia de constatare, înregistrat sub nr. 12158 /G/ din 

04.10.2018 constată că utilizarea pășunii a fost afectată timp de 3 luni, în proporție de 50%. 

. Scutirea se va acorda raportat procentual la perioada în care pășunea nu a 

fost utilizată.    

 

 Consiliului local urmează a analiza și hotărî asupra proiectului  de hotărâre . 

 

 

 
 

        PRIMAR, 

 

     Boţ Iulian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  13775 /14.11.2018 
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RAPORT  DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea scutirii de la plată a sumei de 366 lei, reprezentând parte din  

redevenţa datorată  pentru anul 2018 prin Contractul de concesiune nr.  

5525/27.05.2016   

 

      

 Urmare a cererii nr. 8885/G din data de 25.07.2018, a  numitei Scarlat Valerica,  prin 

care solicită scutirea plăţii redevenţei aferente anului 2018, privind contractul de concesiune 

nr. 5525/27.05.2016; 

Motivatăde inundarea suprafeţei de 29,28 ha, în perioada 30.06.- 03.07.2018; 

Având în vedere  Procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor nr. 

8620/G/18.07.2018 şi Procesul verbal întocmit de comisia de constatare, înregistrat sub nr. 

12158/G/04.10.2018,  compartimentul de specialitate din cadrul Comunei Lieşti, am procedat 

la calculul  sumei ce urmează a fi scutită şi anume  50% din redevenţa pentru o perioadă de 

3(trei ) luni, iulie-august-septembrie), aşa cum rezultă din actele mai sus menţionate. 

 

Scutirea se va calcula proporțional cu perioada  din an in care a fost afectată 

folosința . 

Pentru aceasta se au în vedere prevederile art. 1818, alin.(2)  C.Civ, care prevede că : 

dacă imposibilitatea folosirii bunului este numai parţială, locatarul poate, 

după împrejurări, să ceară fie rezilierea locaţiunii, fie reducerea 

proporţională a chiriei. 
Redevenţa anuală fiind de 2.928 lei,  se propune acordarea  scutirii  sumei de 366 lei, 

rezultată astfel: 

2.928 lei : 12 luni =  244 lei/ luna  x 3 luni x 50% = 366 lei. 

 

 

 

                                                           INSPECTOR,  

                                                            Mitu Lucica 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr.14594/07.12.2018 

ROMÂNIA 
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Compartiment financiar-contabil 
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