
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din  23  iunie 2020   

 
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 

 

          - 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 art.7 alin (13) din Legea 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.  136 alin.  (1) 

din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

P R O P U N: 

 Art.  1 (1) Aprobarea  modificării 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) Suspendarea până la data de 31.12.2020 a 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, 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 Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii, de către Primarul Municipiului Focşani, 

prin Serviciul administraţie publică  locală, agricultură, Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate,  Direcţia Economică şi Serviciul impozite și taxe locale Focșani. 

 

Iniţiator Proiect de hotărâre, 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă                                                                      

 

                                                                                            Avizat, 

                                                                Secretar General al Municipiului Focşani,     

                                                                                           Eduard Marian Corhană 

 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcţia Economică - Serviciul impozite si taxe locale în vederea analizării și întocmirii 

raportului de specialitate cu termen de depunere a acestuia la data de 23.06.2020. 

- comisia de buget și administrație publică  în vederea emiterii avizului, cu termen la data de 

30.07.2020 

                PRIMAR,                                                Secretar General al Municipiului Focșani 

       Cristi Valentin Misăilă                                                   Eduard Marian Corhană                                                   

                                                       

 



 
 

 

           ROMÂNIA                                                                                           

   JUDEŢUL VRANCEA                                                                       

MUNICIPIUL FOCŞANI    

           PRIMAR   

Nr.55340/23.06.2020 

 

 

                                          REFERAT DE APROBARE 

                                                                                                
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 

 

 

      Hotărârea de Guvern nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, la anexa 3 , art.6*) alin (3) prevede faptul că : 

       “Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor 

alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul 

clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi 

participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu 

respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin**) comun al ministrului 

sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui 

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul 

art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.” 

  

Ținând cont de noile prevederi care trebuie respectate de către operatorii economici 

care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcolice, care pot funcționa 

doar în spații dispuse în exteriorul clădirilor, dar cu asigurarea unor distanțe minime între 

mese, propun 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, în sensul diminuării acesteia 

de la 1 leu/mp/zi  la 0,5 lei/mp/zi în perioada de sezon și suspendarea până la data de 

31.12.2020, în perioada de extrasezon (01.10-31.12). 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

            ROMÂNIA                                                                                                                                                                                   

JUDEȚUL VRANCEA    

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI                                                           

           F O C Ș A N I                                                                     SE APROBĂ 

 Direcția Economică                                                                          PRIMAR,                                       

 Serviciul impozite  și taxe locale                                         Cristi Valentin Misăilă                                                                                      

 Nr. 55410/23.06.2020                                                                

                              

 

 

R A P O R T 

 
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 

 

 

 

Având  în  vedere  proiectul  de  hotărâre  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 și 

referatul de aprobare nr. 55340/23.06.2020 emis de Primarul Municipiului Focșani  facem 

următoarele precizări: 

 Prin HCL Focșani 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, a fost stabilită taxa pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice pentru amplasarea de terase sezoniere, dupa cum urmează: 

 

-în perioada de sezon (01.05-30.09) -1leu/mp/zi 

-în perioada de extrasezon (01.10-30.04) -0,25lei/mp/zi 

 

Ordonatorul principal de credite, propune modificarea taxei pentru utilizarea temporară 

a locurilor publice pentru amplasarea de  terase sezoniere, în functie de suprafață, stabilită 

prin HCL nr.593/ 2019, în sensul diminuării acesteia de la 1 leu/mp/zi  la 0,5 lei/mp/zi în 

perioada de sezon și suspendării în perioada de extrasezon (01.10-31.12), cu scopul de a ajuta 

operatorii economici care în prezent funcționează conform normelor în vigoare, privind 

asigurarea unor distanțe minime între mese și implicit limitarea efectelor pandemiei de 

COVID-19. 

 

 

    Director Economic,                                                           Șef Serviciu,                                                                 

Carmen Daniela Grosu                                                        Roșca Cristian                                                           

 

 

 

 

 



 
 

       

                      ROMÂNIA 

    JUDETUL  VRANCEA                                                   SE APROBĂ 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI FOCSANI                                    PRIMAR  

Serviciul de impozite si taxe locale                                  Cristi Valentin Misăilă 

Nr. 55422/23.06.2020 

                                                                                                            

 
 

 

 

 

REFERAT 

 

 

 

 

Având în vedere, propunerea ordonatorului principal de credite, referitor la proiectul de 

hotărâre 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, precum și situația actuală privind criza economică și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, propunem aplicarea prevederilor art. 7, alin. (13) din Legea nr. 

52/2003. 

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                      SEF SERVICIU, 

Carmen Daniela Grosu                                                                           Cristian Roșca 

 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI FOCȘANI 

Eduard Marian Corhană 

 

                                                                                   


