
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
 HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___din 26.03.2021 

 
privind acordarea unor facilități fiscale 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

            Examinând referatul de aprobare nr. 21455 din 19.03.2021 întocmit şi 
înaintat de către dnii consilieri locali Bălan George-Alexandru, Broască 

Alexandra-Andreea, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa Iulia, Moroșanu 

Dragoș-Viorel și Barcă George-Dragoș precum și raportul de specialitate comun 
nr. 21674 in 22.03.2021 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și 

Administrație Publică și Direcția Economică;  
        Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.03.2021 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr__ din __. 03.2021 
al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. __ din __.03.2021 al 
Comisiei juridice;   
     Având în vedere prevederile H.G. nr. 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. Se aprobă scutirea, în perioada 01.04.2021 – 30.06.2021, de la 

plata a taxei pentru ocuparea domeniului public cu terase, a agenților 
economici care își desfășoară activitatea în această perioadă. 

 

Art. 2. Secretarul general al municipiului Roman va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
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   George-Dragoș BARCĂ                                 Gheorghe CARNARIU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale 
  

 Analizând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordarea 
unor facilități fiscal inițiat de dnii consilieri locali Bălan George-Alexandru, 
Broască Alexandra-Andreea, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici Tomșa Iulia, 

Moroșanu Dragoș-Viorel și Barcă George-Dragoș, s-au constatat următoarele: 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

În contextul actualei situații epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 și a necesității respectării măsurilor impuse de 
autorități pentru răspândirea virusului. 

În ultimul an, 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). 
Mai mult decât atât, la data de 15.03.2021, ca urmare a creșterii ratei de 

infectare cu virusul SARS COV 2, Municipiul Roman a intrat în scenariul roșu, 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus interzicerea activității cu 

publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 

comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și 

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor 

din municipiul Roman. 
Având în vedere că scenariul localităților se actualizează permanent în 

funcție de gradul de infectare a locuitorilor cu virusul SARS COV 2, există o 

incertitudine cu privire la continuitatea desfășurării activității agenților economici 

la interior, acest aspect afectând în mod direct încasările acestora și posibilitatea 

achitării chiriei pentru terenurile aflate în proprietatea publică a municipiului 

Roman și pentru care sunt încheiate contracte de închiriere. 
 



 

 
 

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 desfăurarea activității în condiții 

de siguranță pentru angajați și consumatori, apreciem 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 30.06.2021. 

 

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,          Direcția Economică,  
               C.j. Camelia RUSU        Ec. Ciprian-Dorin ALEXANDRU 


