
 

                                           ROMÂNIA 

                                JUDEŢUL VRANCEA 

                                  CONSILIUL LOCAL 

                           AL MUNICIPIULUI FOCȘANI 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind modificarea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru 

amplasarea de terase sezoniere stabilită prin HCL nr.593/ 2019 privind 

stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2020 

                 

 Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în ședintă 

extraordinară,  

            - văzând  proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin 

care se propune modificarea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

pentru amplasarea de terase sezoniere stabilită prin HCL nr.593/ 2019 privind 

stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte 

taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020, referatul 

de aprobare al acestuia înregistrat la nr. 55340/23.06.2020 și raportul întocmit de 

Direcţia economică, Serviciul de impozite și taxe locale înregistrat la nr. 

55410/23.06.2020; 

       - având în vedere avizul favorabil al comisiei de buget și administrație publică; 

          - în conformitate cu prevederile  Legii nr. 227/2015 privind  Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         -  în baza art. 129  alin (1), alin.  (2)  lit. „b” şi alin (4) lit „c”, precum  şi  în 

temeiul art.  139 alin.  (3) lit. c) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

        Art. 1 (1) Se aprobă  modificarea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice pentru amplasarea de terase sezoniere, în funcție de suprafață, stabilită prin 

HCL nr.593/ 2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2020, în sensul diminuării acesteia de la 1 leu/mp/zi  la 0,50 

lei/mp/zi în perioada de sezon (01.05-30.09). 

                     (2) Se suspendă până la data de 31.12.2020 taxa pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice pentru amplasarea de terase sezoniere, în funcție de 

suprafață, stabilită prin HCL nr.593/ 2019 privind stabilirea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, 



precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020, aferenta perioadei de extrasezon 

(01.10-31.12). 

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.593/2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2020, rămân neschimbate.      

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către  Serviciul administrație 

publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor și Primarului municipiului 

Focșani, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economica, Serviciul de 

impozite și taxe locale Focșani și Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate. 

 

 

 

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

               Marius Eusebiu Iorga  

                                                                        

 

 

                Contrasemnează,  

                                                                     Secretar General al Municipiului Focşani, 

                                                                                   Eduard Marian Corhană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focșani,  08 iulie 2020 
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