
 
 
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 122108/1/ 24.03.2021  

    
 
 
    RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale pentru organizarea de spectacole  sau 

evenimente ce se desfășoară la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău,  pe durata stării de 
alertă 

 
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza: 
-Prevederilor art.1 alin.(6) și (7)  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: 
6. activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie 
de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de 
meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin 
ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. 
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
 7. în condiţiile pct. 6, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de 
spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă 
a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică sau 
egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a 
spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 
1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de 
locuitori; 
 -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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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 122108 din 24.03.2021 
 

 

 

 
CĂTRE 

 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
DIRECȚIA ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE 

                       

 

 

 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 aprobarea unor facilități fiscale pentru 

organizarea de spectacole  sau evenimente  la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău,  

pe durata stării de alertă, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate. 

 Vă rugăm ca până la data de 24.03.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul 

General al Municipiului Bacău. 

 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL            
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                            AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                   NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 122089 din 24.03.2021 PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor facilități fiscale pentru organizarea de spectacole  sau 
evenimente la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău,  pe durata stării de alertă 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

Având in vedere: 
- Referatul nr. 116179/03.03.2021 al Direcției Administrare Baze Sportive, cu 
propunerea de acordare a unor facilităţi fiscale pentru organizarea de spectacole sau 
evenimente la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, pe durata stării de alertă; 
- Expunerea de motive nr. 122100 din 24.03.2021 a Primarului Municipiului Bacău; 
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 
122108/1/24.03.2021; 
- Raportul Direcției Administrare Baze Sportive , înregistrat cu nr. 122108/2/ 
24.03.2021; 
- Prevederile Anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 294/2020 ; 
- Prevederile art.1 alin.(6) și (7) din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 293 din 10 martie 2021 
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României incepând cu data de 14 martie 
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- 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 administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

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, cu modificările și 
completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se aprobă reducerea cu 50%  a tarifului pentru organizarea de spectacole sau 
evenimente  la Teatrul de Vară ” Radu Beligan” , pe durata stării de alertă. 
 
Art.2 Spectacolele se vor organiza cu respectarea strictă a reglementărilor specifice pentru 



prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19. 
 
Art.3.Răspunderea pentru respectarea condițiilor stabilite pentru această perioadă revine 
organizatorilor de spectacole. 

 

Art.4 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin Direcţia Administrare Baze Sportive. 

  
 
Art. 5. – Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției 
Administrare Baze Sportive. 

Art. 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotărâre se va 
comunica în termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacău. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BACĂU  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
NR. 122100 din 24.03.2021 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale pentru organizarea 
de spectacole  sau evenimente  la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău, 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 desfășurării 

activității instituțiilor de spectacole/ concerte este oportună acordarea unor facilități 

fiscale în acest domeniu pentru  continuitatea activităților. 

În cazul de față, scopul unor astfel de măsuri este de a veni în intâmpinarea 

organizatorilor de spectacole care desfășoară evenimente la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” 

, pe durata stării de alertă, acoperind astfel o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă 

perioadei în care activitatea acestora este afectată de pandemia de COVID-19.  

Adoptarea acestor măsuri de sprijin contribuie și la încurajarea organizatorilor de 

evenimente de a pregăti un număr mai mare de spectacole care să mărească adresabilitatea 

pentru cetățenii băcăuani, în această perioadă. 

În aceeași ordine de idei, pe o piață de consum grav afectată de pandemia de COVID-

19, 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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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE 
NR. 122108/2/24.03.2021 
 
 
 
 

RAPORT 
al compartimentelui de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale pentru organizarea 

de spectacole  sau evenimente  la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău, pe durata stării de alertă 

 

 

  
 
 
 
       Analizând proiectul de hotărâre nr     privind aprobarea unor facilități fiscale pentru 
organizarea de spectacole  sau evenimente  la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău, 
pe durata stării de alertă, apreciez ca acesta este intocmit conform prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare precum și a 
prevederilor art.1 alin.(6) și (7) din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 293 din 10 martie 2021 
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României incepând cu data de 14 martie 
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-1. 
        
     Fata de cele mai sus prezentate, a fost intocmit  prezentul raport de specialitate in 
conformitate cu prevederile art.136 (3) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

 
 

                                                                    DIRECTOR DABS 

                                                                       DANIEL ROȘU 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Direcția Administrare Baze Sportive 
Nr. 116179/03.03.2020                                                                                                          

            

 

 

 

 

APROB  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Lucian Daniel Stanciu - Viziteu 
 
 
 
 

                                                          REFERAT  
 

 
 
 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35 din 10.02.2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum 

și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei 

de COVID-19, începând cu data de 25.02.2021 au fost reluate activitățile specifice de la Teatrul 

de Vară ”Radu Beligan” Bacău.  

În considerarea restricțiilor sanitare impuse prin ordinul comun al Ministerului Sănătății 

și Ministerului Culturii nr. 3142/1495 - 2020, pe perioada de timp in care indicele ratei de 

incidență a cazurilor COVID19 o permite, toate spectacolele și manifestările vor fi găzduite la o 

capacitate maximală de 500 persoane,  33,33% raportat la capacitatea nominală a sălii care este 

de 1500 persoane. La ora actuală, în evidențele noastre, pe lângă spectacolul organizat de 

Ansamblul Busuiocul pe data de 7 Martie 2021 și pentru care Consiliul Local al Municipiului a 

acordat gratuitate,  există un număr de 4 cereri pentru organizarea de spectacole in lunile martie 

și aprilie 2021.  Toți acești organizatori de spectacole solicită reducerea taxei de închiriere 

motivat de  cele expuse mai sus.  De asemenea mai suntem in discuții si cu alți organizatori de 

spectacole pentru a explora eventualele posibilități de a mări numărul spectacolelor găzduite in 

perioada următoare.  

    Pentru a veni în întâmpinarea organizatorilor spectacolelor  si totodată pentru a reîncepe, după 

un an de pauză la nivelul Municipiului Bacău activitatea culturală de la Teatrul de Vară 



 

 ”Radu Beligan” inclusiv prin organizarea unui număr cât mai mare de spectacole care să 

mărească adresabilitatea pentru cetățenii băcăuani, vă rog să analizați si ulterior să dispuneți 

asupra promovării unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care, pe perioada in care 

restricțiile sanitare sunt în vigoare și nu se pot desfășura evenimente la capacitatea 

nominală a sălii, tariful pentru organizarea de spectacole/evenimente, aprobat prin HCL 

294/2020 anexa 12 să fie redus cu 50%.  

 
                                                         DIRECTOR DABS 
                                                            DANIEL ROȘU 
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