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PROIECT
HOTĂRÂREA nr...........

Din data de.................
privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a taxei de folosinţă teren 
aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile 

terenuri şi/sau construcţii proprietatea Municipiului Făgăraş, pentru persoanele juridice şi persoanele
fizice autorizate, având calitatea de contractant a căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii 

stării de urgenţă pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195/16.03.2020 emis de Preşedintele
României şi a ordonanţelor militare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în şedinţă................ .

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 30021/ 1/23.03.2020 şi 
Raportul Compartimentului de specialitate nr. 30021/ 23.03.2020, prin care se propune aprobarea suspendării 
de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a taxei de folosinţă teren aferente contractelor de închiriere, 
respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri şi/sau construcţii, pentru persoanele 
juridice a căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, 
conform Decretului nr. 195/16.03.2020 emis de Preşedintele României

Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, emis de către Preşedintele României, prin care se instituie starea de urgenţă pe întreg teritoriul 
României pe o durată de 30 de zile, precum şi Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă 
urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri care prin art.2 
suspendă toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de 
noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise,

Văzând amendamentele propuse de către comisiile de specialitate.......................................................... ,
In temeiul art. 108, lit. c, art. 129, alin.2, lit. c şi alin.6, lit. a, art. 136, alin. 8 art. 139, alin.3, lit. g, art. 

196, alin.l, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l şi alin.2 şi art. 243, alin.l, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.l: Se aprobă suspendarea, pe perioada stării de urgenţă declarate, de la plata chiriei, a redevenţei, 
precum şi a taxei de folosinţă teren, aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, 
ce au ca obiect imobile terenuri şi/sau construcţii proprietatea Municipiului Făgăraş, pentru persoanele juridice 
şi persoanele fizice autorizate, având calitatea de contractant, a căror activitate a fost suspendată conform 
ordonanţelor militare.

Art.2: Se aprobă suspendarea a plăţilor prevăzute la art.l, până la data ieşirii din starea de urgenţă.
Art.3:.Beneficiarii prezentei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, vor formula o 

cerere/notificare online în acest sens şi o vor comunica pe adresa de email: secretariat@primaria-fagaras.ro.
Art.4:. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraş prin Compartiment Evidenţă Patrimoniu.

AVIZAT,
SECRETARUL-GENERAL 

LAURA ELENA GTUNCA

INIŢIATOR,
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU
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Nr. înregistrare: 30021/23.03.2020

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a taxei de folosinţă teren
aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile 

terenuri şi/sau construcţii proprietatea Municipiului Făgăraş, pentru persoanele juridice şi persoanele 
fizice autorizate, având calitatea de contractant căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii 
stării de urgenţă pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195/16.03.2020 emis de Preşedintele

României

Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, emis de către Preşedintele României, prin care se instituie starea de urgenţă pe întreg teritoriul 
României pe o durată de 30 de zile,

Ţinând seama de ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc 
aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri care prin art.2 suspendă toate activităţile 
culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi 
de îngrijire personală, realizate în spaţii închise,

Luând în considerare faptul că Municipiul Făgăraş are în evidenţe, în curs de derulare contracte de 
închiriere şi contracte de concesiune ce au ca obiect imobile terenuri şi/sau construcţii în care se desfăşoară 
parte din activităţile enumerate mai sus,

Propunem, aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a texei de folosinţă teren 
aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri 
şi/sau construcţii, pentru persoanele juridice a căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii stării de 
urgenţă pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195/16.03.2020 emis de Preşedintele României.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATR IBU ŢIA NUM ELE ŞI PRENUM ELE DATA \  SEMNĂTURA
1. Arhitect Şef LILIANA BOER 23.03.2020 T ~
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2. Consilier ELENA TĂNASE
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Nr. înregistrare: 30021/ 1/23.03.2020

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a taxei de folosinţă 
teren aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect 

imobile terenuri şi/sau construcţii proprietatea Municipiului Făgăraş, pentru persoanele 
juridice şi persoanele fizice autorizate, având calitatea de contractant căror activitate a fost 

suspendată pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, conform Decretului 
nr. 195/16.03.2020 emis de Preşedintele României

Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, emis de către Preşedintele României, prin care se instituie starea de urgenţă pe 
întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile,

Ţinând seama de ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care 
privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri care prin art.2 suspendă 
toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de 
noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise,

Luând în considerare faptul că Municipiul Făgăraş are în evidenţe, în curs de derulare 
contracte de închiriere şi contracte de concesiune ce au ca obiect imobile terenuri şi/sau construcţii 
în care se desfăşoară parte din activităţile enumerate mai sus,

Propunem, aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a texei de 
folosinţă teren aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca 
obiect imobile terenuri şi/sau construcţii, pentru persoanele juridice a căror activitate a fost 
suspendată pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, conform Decretului nr. 
195/16.03.2020 emis de Preşedintele României.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU
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