ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___din 29.09.2020
privind acordarea unor facilități fiscale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 18643 din 29.09.2020 întocmit şi
înaintat de către dna Roxana-Ioana Iorga, viceprimar cu atribuții de primar
precum și raportul de specialitate comun nr. 18644 in 29.09.2020 întocmit şi
înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția
Economică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ______ din 29.09.2020 dat de către
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 29.09.2020
al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. __ din 29.09.2020 al
Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Ordinul comun al Ministrerului Sănătății,
Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și A.N.S.V.S.A nr. Nr.
966/1809/105/2020, a fost aprobată Norma privind stabilirea măsurilor specifice
de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de
preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi
nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de
alimentaţie publică;
Luând în considerare H.G. 394/2020 privind instituirea stării de alertă pe
întreg teritoriul României, precum și Hotărârile ulterioare ale Guvernului prin
care aceasta a fost prelungită în mod succesiv;
În temeiul art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. (1) Se aprobă scutirea, în perioada 01.10.2020 - 31.12.2020, de
la plata a taxei pentru ocuparea domeniului public cu terase, a agenților
economici care își desfășoară activitatea în această perioadă.

Art. 2. Prezenta hotărâre este în vigoare și își produce efectele în
perioada 01.10.2020 - 31.12.2020.
Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va asigura
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Daniela Gabriela SUMAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1, www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 18643 din 29.09.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități
În contextul actualei situații epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 și a necesității de creare a condițiilor impuse în
vederea limitării răspândirii infecției, prin Ordinul comun al Ministrerului
Sănătății, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și
A.N.S.V.S.A nr. Nr. 966/1809/105/2020, a fost aprobată Norma privind stabilirea
măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru
activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor
unităţilor de alimentaţie publică.
Pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, au fost luate o serie de
măsuri de prevenție la nivel national menite să asigure protecția tuturor
cetățenilor, iar una dintre acestea se referă la activitatea agenților economici
deținători de terase amplasate pe domeniul public. Aceștia au obligația de a se
asigura, printre altele, că normele de distanţare fizică sunt aplicate în mod eficient
şi că se evită pe cât posibil interacţiunea fizică cu şi între clienţi (cu respectarea
unei distanţe de minimum 2 m între ocupanţii scaunelor meselor alăturate), fiind
obligații să permită unui număr de maximum 6 clienţi să ocupe o masă, cu condiţia
respectării unei distanţe de 1,5 m între persoane.
În aceste condiții, activitatea agenților economici care au încheiat contracte
de închiriere a unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman pentru
activități de comerț și activități diverse au fost grav afectată.
Față de cele ce preced, pentru a veni în sprijinul agenților economici direct
afectați de măsurile impuse pe perioada stării de alertă ca urmare a faptului că
funcționarea acestui sector de activitate este în continuare afectat de măsurile
instituite la nivel national, fiind destul de dificilă desfșurarea activității în condiții
de sigutanță pentru angajați și consumatoriapreciem oportun acordarea unor
facilități pentru agenții economici care au încheiat contracte de închiriere a unor

terenuri proprietate publică a municipiului Roman, prin acordarea unor scutiri de
la plata chiriei până la data de 31.12.2020.
Prezentul proiect de hotărâre va fi înaintat Direcției Juridice și
Administrație Publică și Direcției Economice, în vederea întocmirii raportului de
specialitate.

Inițiator,
Viceprimar cu atribuții de Primar,
Roxana-Ioana IORGA
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Nr. 18644 din 29.09.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități
Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintat de dna
Roxana-Ioana Iorga, Vicepimar cu atribuții de primar, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de oportunitate și legalitate.
Din punct de vedere al oportunității:
În contextul actualei situații epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 și a necesității de creare a condițiilor impuse în
vederea limitării răspândirii infecției, prin Ordinul comun al Ministrerului
Sănătății, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și
A.N.S.V.S.A nr. Nr. 966/1809/105/2020, a fost aprobată Norma privind stabilirea
măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru
activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor
unităţilor de alimentaţie publică.
Pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, au fost luate o serie de
măsuri de prevenție la nivel national menite să asigure protecția tuturor
cetățenilor, iar una dintre acestea se referă la activitatea agenților economici
deținători de terase amplasate pe domeniul public. Aceștia au obligația de a se
asigura, printre altele, că normele de distanţare fizică sunt aplicate în mod eficient
şi că se evită pe cât posibil interacţiunea fizică cu şi între clienţi (cu respectarea
unei distanţe de minimum 2 m între ocupanţii scaunelor meselor alăturate), fiind
obligații să permită unui număr de maximum 6 clienţi să ocupe o masă, cu condiţia
respectării unei distanţe de 1,5 m între persoane.
În aceste condiții, activitatea agenților economici care au încheiat contracte
de închiriere a unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman pentru
activități de comerț și activități diverse au fost grav afectată.
Față de cele ce preced, pentru a veni în sprijinul agenților economici direct
afectați de măsurile impuse pe perioada stării de alertă ca urmare a faptului că
funcționarea acestui sector de activitate este în continuare afectat de măsurile

instituite la nivel national, fiind destul de dificilă desfșurarea activității în condiții
de sigutanță pentru angajați și consumatoriapreciem oportun acordarea unor
facilități pentru agenții economici care au încheiat contracte de închiriere a unor
terenuri proprietate publică a municipiului Roman, prin acordarea unor scutiri de
la plata chiriei până la data de 31.12.2020.
Din punct de vedere al legalității, proiectul întrunește condiţiile de fond,
formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz
favorabil.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe
prin vot.

Direcția juridică și Administrație Publică,
C.j. Camelia RUSU

Direcția Economică,
Ec. Ciprian-Dorin ALEXANDU

