
                                                                            ROMANIA

                                                                       JUDETUL BRAILA

                                                                COMUNA BORDEI VERDE

                                                                       CONSILIUL LOCAL

                                                                        HOTARAREA NR.10

                                                                           din 15.02.2018

 Privind:         indexarea cu indicele de inflatie al anului 2017 a nivelului superficiilor 

redeventelor,concesiunilor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunuri apartinand comunei 

Bordei Verde,judetu Braila;

     Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data 

de 15.02.2018;

      Avand in vedere:

- Adresa Directiei Judetene de Statistica Braila si expunerea de motive a d-lui Primar 

Rotaru Dumitru;

- Referatul de specialitate al compartimentului financiar contabil taxe si impozite locale 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;

- Prevederile art.15,alin.1,lit.g din Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea 

statisticii oficiale in Romania,cu modificarile si completarile ulterioare,respective cele ale

contractelor aflate in derulare care vizeaza bunuri ce apartin comunei Bordei 

Verde,judetul Braila;

- Prevederile art.4,alin.2 din OUG nr.54/2006,privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publica,cu modificarile si completarile ulterioare;

       In temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.b,coroborat cu alin.4,lit.c,respectiv 

art.45,alin.2,din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare;

                                                                            HOTARASTE

       Art.1.  In anul 2018,nivelul superficiilor,redeventelor si chiriilor din contractele ce vizeaza 

bunuri apartinand comunei Bordei Verde se indexeaza cu indicele de inflatie al anului 2017 de 

3,32% (indecele preturilor de consum de 103,32%);

      Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul Primariei 

si prin publicare pe site-ul primariei;



      Art.3  .   Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei,Institutiei 

Prefectului judetul Braila,Primarului comunei,compartimentului financiar contabil taxe si 

impozite locale,cat si celor interesati.

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                   CONTRASEMNEAZA,

              Surdeanu Corneliu                                                                               Secretar Comuna

                                                                                                                                     Viorel Zodila

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru,din numarul total de 11 consilieri locali in 

functie.



JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE

PRIMAR

NR._____________2018

                                                                   EXPUNERE DE MOTIVE

 La proiectul de hotarare privind: indexarea cu indicele de inflatie al anului 2017 a nivelului 

superficiilor redeventelor,concesiunilor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunuri apartinand 

comunei Bordei Verde,judetu Braila;

          Proiectul de hotarare pe care il supun analizei si aprobarii are la baza adresa Directiei 

Judetene de Statistica Braila,prin care se comunica indicele de inflatie al anului 2017.

          In momentul de fata la nivelul comunei Bordei Verde,judetul Braila se afla in derulare 

contracte de concesiune,inchiriere,pentru terenurile aflate in domeniul public sau privat,cat si 

spatii proprietate a acestuia.In aceste contracte se stipuleaza ca annual redeventele sau chiria 

va fi indexata cu indicele de inflatie al anului precedent.

          Indicele de inflatie comunicat de catre Directia de Statistica a judetului Braila pentru anul 

2017 este de 3,32% si indicele preturilor de consum de 103,32%.

          In anul 2018 nivelul superficiilor,redeventelor si chiriilor din contractele care vizeaza 

bunuri apartinand comunei Bordei Verde,vor fi indexate cu acest indice de inflatie.

          Proiectul de hotarare amintit mai sus are la baza urmatoarea baza legala:

- Art.15,alin.1,lit.g din Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii 

oficiale in Romania,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Art.36,alin.2,lit.b,coroborat cu alin.4,lit.c din Legea nr.215/2001,privind administratia 

publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                                                 PRIMAR

                                                                           Dumitru Rotaru  



JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL TAXE SI IMPOZITE LOCALE

NR._____________2018

                                                                        REFERAT

                            Privind :stabilirea indecelui de inflatie aferent anului 2017

           Avand in vedere adresa Directiei Judetene de Statistica Braila,prin care se comunica 

rata inflatiei aferenta anului 2017,propun spre aprobare indexarea in anul 2018,cu rata 

inflatiei de 3,32% (indicele preturilor de consum de 103,32%),a nivelului 

redeventelor,superficiilor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunurile apartinand comunei 

Bordei Verde,judetul Braila.

                                                     Compartiment financiar contabil

                                                                     Lungu Valerica



ROMANIA

JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE

CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A COMUNEI,BUGET 

FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE

COMUNALA,PROTECTIA MEDIULUI SERVICII SI CONTROL 

NR.______________.2017

                                                                             RAPORT DE AVIZARE

                                                                        al proiectului de hotarare 

      privind  indexarea cu indicele de inflatie al anului 2017 a nivelului superficiilor 

redeventelor,concesiunilor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunuri apartinand comunei 

Bordei Verde,judetu Braila;

                      Comisia mai sus amintita,intrunita in sedinta de lucru a ,luat in discutie Proiectul de hotarare

amintit mai sus ,insotit de expunerea de motive intocmita de primarul comunei,referatul de specialitate 

al compartimentului de resort,cat si adresa comunicata de Directia Nationala de Statistica Braila  .

                     In urma analiziei facute, membrii comisiei avizeaza Fvorabil  prezentul  proiect de hotarare,  

inaintand-ul  Consiliului Local in vederea discutarii si aprobarii.

                         PRESEDINTE

                           Bicoiu Dan

                        

                                                                                                                                  SECRETAR  COMISIE

                                                                                                                                      Miclaru Angelica

                                                                                               

                                                                                               



                   


