ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 119770/1/ 16.03.2021

RAPORT
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de
hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata chiriilor lunare stabilite prin
contractele de închiriere pentru amplasamentele situate în incinta Târgului Auto-Obor
Șerbănești, pe durata stării de alertă
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:
- Prevederilor Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind
Codul fiscal;
-Prevederilor art.12(1) din Anexa nr.3 la Hotărârea nr.293 din 10 martie 2021 privind prelungirea
starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei
de COVID-1, care precizează:
(1)In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se
suspenda activitatea targurilor, balciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea
Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederilor art. 1351 alin.(2) din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil, cu modificările și
completările ulterioare, care precizează:
(2) Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit ʺaʺ, art. 197 alin. (1), art. 243 alin.(1)
lit.ʺaʺ și ʺbʺdin OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, care precizează:
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local,
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al
şedinţei.
Art. 196 (1)In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul
local și consiliul județean adoptă hotărâri.
Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele
administrative prevazute la art.196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării,
respectiv emiterii.
Art.243(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile
legii, următoarele atribuţii:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv
ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după
caz.
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea Guvernului sau a
consiliului județean.

-Prevederilor art. 129 alin.(1), (2), lit.”b” și alin.(4), lit.”c” și ale art. 139 alin. 3 lit. ”c” din OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, care precizează:
Art.129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice
locale sau central,
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
- şi poate fi supus spre dezbatere
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CĂTRE
DIRECȚIA PIEȚELOR
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Având în vedere prevederile art.136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/
2019 privind Codul Administrativ, modificată și complete, vă informăm că v-a fost
transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata
chiriilor lunare stabilite prin contracte le de închiriere pentru amplasamentele situate în
incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești, pe durata stării de alertă, în vederea analizării și
întocmirii rapoartelor de specialitate.
Vă rugăm ca până la data de 16.03.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul
General al Municipiului Bacău.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata chiriilor lunare stabilite prin
contractele de închiriere pentru amplasamentele situate în incinta Târgului AutoObor Șerbănești, pe durata stării de alertă
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Avand in vedere:
- Referatul nr. 116242/03.03.2021 al Direcţiei Piețelor, cu propunerea de acordare a unor
facilităţi fiscale la plata chiriiilor lunare pentru amplasamentele situate în incinta Târgului
Auto-Obor Șerbănești;
- Expunerea de motive nr. 119768/ 16.03.2021 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.
119770/1/16.03.2021;
- Raportul Direcției Piețelor înregistrat cu nr. 119770/2/16.03.2021;
- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/ 2015
privind Codul fiscal;
- Prevederile art.12(1) din Anexa nr.3 la Hotărârea nr.293 din 10 martie 2021 privind
prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021,
precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-1;
- Prevederile art. 1351 alin.(2) din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin.(l) şi alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) şi
ale art. 243 alin.(1) lit.”a” şi lit. ”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ.
În baza dispoziţiilor art. 129 alin.(1), (2), lit.”b” și alin.(4), lit.”c” din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 50% a chiriilor lunare stabilite prin contractele de închiriere
pentru amplasamentele situate în incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești.

Art. 2. Reducerea prevăzută la art. 1 va fi aplicată pe perioada stării de alertă, atât timp
cât activitateaa târgurilor și oboarelor este suspendată.
Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri prin Direcţia Piețelor.
Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău şi Direcţiei Piețelor.
Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotărâre se va
comunica în termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacău.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata chiriilor
lunare stabilite prin contractele de închiriere pentru amplasamentele situate în
incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești, pe durata stării de alertă
Prin Hotărârea nr 293/ 2021 s- a prelungit starea de alertă pe teritoriul României
precum si stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-1. Având în vedere efectele cu impact negativ
generate de pandemie asupra operatorilor economici, este oportună acordarea unor
facilități fiscale acestora pentru continuitatea activităților.
În cazul de față, scopul unor astfel de măsuri este de a reduce acest impact asupra
operatorilor economici din sectorul târguri și oboare, prin reducerea cheltuielilor cu chiria
– pe perioada stării de alertă, atât timp cât activitatea târgurilor și oboarelor este suspendată,
acoperind astfel o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care
activitatea respectivilor operatori economici este afectată de pandemia de COVID-19.
Adoptarea unor măsuri de sprijin asigură supraviețuirea, continuitatea activității
operatorilor economici din sectorul târguri și oboare (prin stimularea acestora), grav afectați
de impactul economic al epidemiei de coronavirus.
În aceeași ordine de idei, pe o piață de consum grav afectată de pandemia de COVID19, în lipsa unor astfel de măsuri de sprijin, societățile/operatorii economici se pot confrunta
cu mari dificultăți în desfășurarea activităților curente - cu un impact direct asupra
veniturilor bugetului local.
Față de cele prezentate anterior, vă rugăm să hotărâți.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU
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RAPORT
al compartimentelui de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata
chiriilor lunare stabilite prin contractele de închiriere pentru amplasamentele situate în incinta
Târgului Auto-Obor Șerbănești, pe durata stării de alertă

Luând în considerare adresa nr. 108292 din data de 02.02.2021, prin care persoanele juridice
titulare de contracte de închiriere pentru amplasamentele situate în incinta Târgului Auto-Obor
Șerbănești - pe care sunt amenajate, în vederea desfășurării activității, construcții provizorii, solicită
neplata facturilor de chirie pe perioada în care activitatea Târgului Auto este suspendată,
precum și adoptarea unor măsuri de sprijin care să asigure supraviețuirea și continuitatea
activității operatorilor economici din sectorul târguri și oboare (prin stimularea acestora), grav
afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus,
analizând proiectul de hotărâre privind reducerea cu 50% a chiriilor lunare (stabilite prin
contractele de închiriere pentru amplasamentele situate în incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești)
pe perioada stării de alertă, atât timp cât activitatea târgurilor și oboarelor este suspendată,
considerăm oportun proiectul şi poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Bacău.
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REFERAT

Având în vedere:


Referatul nr. 115571 din data de 01.03.2021 întocmit de Direcția Piețelor prin care se
propune reducerea cu 50% a chiriilor lunare (stabilite prin contractele de închiriere pentru
amplasamentele situate în incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești) pe perioada stării de alertă, atât timp
cât activitatea târgurilor și oboarelor este suspendată.

Adresa nr. 108292 din data de 02.02.2021, prin care persoanele juridice titulare de
contracte de închiriere amplasamente (amplasamente situate în incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești
- pe care sunt amenajate, în vederea desfășurării activității, construcții provizorii, pentru care s-au
încheiat un nr. de 14 contracte de închiriere), solicită neplata facturilor de chirie emise pe perioada în
care activitatea Târgului Auto este suspendată.

Implementarea de noi strategii / politici publice, prin adoptarea unor măsuri de natură
economică de către autorități, reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua efectele negative ale
pandemiei de COVID-19 asupra economiei.

Adoptarea unor măsuri de sprijin asigură supraviețuirea, continuitatea activității
operatorilor economici din sectorul târguri și oboare (prin stimularea acestora), grav afectați de
impactul economic al epidemiei de coronavirus.
Față de cele menționate, propunem inițierea unui proiect de hotărâre care va fi supus spre
aprobare Consilului Local, privind reducerea cu 50% a chiriilor lunare (stabilite prin contractele de
închiriere pentru amplasamentele situate în incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești) pe perioada stării
de alertă, atât timp cât activitatea târgurilor și oboarelor este suspendată.
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