
 
 

MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                               VIZAT 
                  SECRETAR GENERAL 
                                          Petruţiu Marina - Simona  
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în 

scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică, pe perioada anului 2020 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 15  iunie  2020,  

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 156/2020 al proiectului de hotărâre prin care se 

propune ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul 
amenajării unor terase de alimentaţie publică, pe perioada anului 2020 şi raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 6.753/10.06.2020, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 
punctul nr. 1 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 355 şi 358/15.06.2020,  
 Având în vedere HCL nr. 95/2012 privind stabilirea unor măsuri de ocupare 
temporară a domeniului public al municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase 
de alimentaţie publică, 

În conformitate cu prevederile HG nr. 434/2020 pentru modificarea şi 
completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării 
de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. 2 lit. „c”, 
art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. (1) Se aprobă ocuparea temporară a suprafeţelor de teren aparţinând 
domeniului public al Municipiului Mediaş, în scopul amenajării de terase de alimentaţie 
publică pe perioada anului 2020, respectiv 01.06.2020 – 31.12.2020,  după cum 
urmează: 

- str. Ep. I.Suciu, în fața imobilului cu nr. 2                      - 24 mp.; 
- str. Turnului, în fața imobilului cu nr. 4                          - 83 mp.; 
- str. Gheții, în fața imobilului cu nr. 18                            - 12 mp.; 
- str. St. L. Roth, în fața imobilului cu nr. 18                     - 10 mp.; 
- str. I. Ghe. Duca, în fața imobilului cu nr. 44                  - 16 mp.; 
- str. Gravorilor, în fața imobilului cu nr. 2A                      - 63 mp.; 
- str. Mihai Eminescu, în fața imobilului cu nr. 9                - 40 mp.; 
- Piața George Enescu, în fața imobilului cu nr. 5               - 30 mp.; 
- str. Blajului, în lateralul imobilului cu nr. 9 bl. 12            - 3 mp.; 
- str. 1 Decembrie, în lateralul imobilului cu nr. 42             - 35 mp.; 
- str. Johannes Honterus, în lateralul imobilului cu nr. 32   - 20 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 26     - 59 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 26A     - 20 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 23     - 150 mp.; 
 



 
 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 20     - 54 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 19     - 15 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 17     - 40 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 16      - 72 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 16A   - 16 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 11      - 10 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 8        - 21 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 6         - 30 mp.; 
- Piața Regele Ferdinand I, în fața imobilului cu nr. 5        - 32 mp.; 
și amplasarea acestora conform anexei (planuri de situaţie) care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) La solicitarea beneficiarilor, terenul poate fi ocupat temporar în scopul 

menținerii teraselor, pe amplasamentele menționate în planurile de situație și în 
extrasezonul anului 2021, respectiv 01.01.2021 – 30.04.2021. 

Art.2. Taxele pentru ocuparea terenurilor aferente domeniului public sunt 
prevăzute în  Hotărârile Consiliului Local Mediaş adoăptate în acest sens. 

Art.3. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Patrimoniu din subordinea sa, 
va asigura comunicarea beneficiarilor a prezentei hotărâri și ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în 
materie. 
 Art.4. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării 
prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, beneficiarilor prin grija Direcției 
Patrimoniu, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de 
internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  
Nr. 154/2020  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
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MUNICIPIUL MEDIAŞ 
                                                                               VIZAT 
                  SECRETAR GENERAL 
                                          Petruţiu Marina - Simona  
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public 

al municipiului Mediaş şi acordarea scutirii la plata taxei pentru ocuparea 
domeniului public- terase estivale de alimentaţie publică 

 
Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data 

de 15  iunie  2020,  
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 157/2020 al proiectului de hotărâre prin care se 

propune instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public al 
municipiului Mediaş şi acordarea scutirii la plata taxei pentru ocuparea domeniului 
public- terase estivale de alimentaţie publică şi raportul de specialitate întocmit de 
Direcţia Patrimoniu, Direcția Fiscală Locală, Drecția Administrație Publică Locală și 
Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Mediaş înregistrat sub nr. 17.970/11.06.2020, 
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la 
punctul nr. 2 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 356, 357 şi 359/15.06.2020,  
 În conformitate cu prevederile OUG 69/2000 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, 
art.1 alin. (1) din OM nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc 
aglomerările de persoane  şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, HG 434/2020 
pentru modificarea şi completarea anexei 3 la HG 394/2020 privind declararea stării de 
alertă şi măsurile  care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, art. 484 din Legea 227/2005 privind Codul fiscal şi  
art.30 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art.129 alin.(2) lit.„b” şi 
lit.„c”, alin.(4) lit.„c”, alin.(6) lit.„a” şi „b”, art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1. (1) Se aprobă, pe durata stării de urgenţă decretată în anul 2020 scutirea 
de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public - terase estivale de alimentaţie 
publică, stabilită prin Anexa 1 - Taxe ocupare domeniul public pct.6 la HCL nr. 
121/2019 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, pentru utilizatorii care au 
fost obligati să-și intrerupă total activitatea economică. 

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), utilizatorii au obligaţia ca până la 
data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Directia Fiscală Locală din cadrul 
Primăriei Municipiului Mediaș o cerere de acordare a scutirii. 

 



 
 
 
 
Art.2. Se aprobă instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe 

domeniul public al municipiului Mediaş astfel:   
- 0,6 lei/mp/zi pentru zona A, începând cu data de 01.06.2020 până în 30.09.2020; 
- 0,4 lei/mp/zi pentru zonele B,C,D începând cu data de 01.06.2020 până în 

30.09.2020. 
Art.3. (1) Taxa specială pentru amplasarea de terase pe domeniul public al 

municipiului Mediaş se aplică proprietarilor/deţinătorilor de hoteluri şi restaurante, 
cafenele şi baruri care doresc amplasarea de terase pe domeniul public al municipiului 
Mediaş. 

(2) Pe perioada cuprinsă între 01.06 -  30.09.2020, beneficiarii taxei speciale 
pentru amplasarea de terase pe domeniul public al municipiului Mediaş nu datorează 
taxa de ocupare domeniu public: terase estivale de alimentaţie publică stabilită prin 
Anexa 1 Taxe ocupare domeniul public pct.6 la HCL nr.121/2019 privind impozitele şi 
taxele locale pentru anul 2020. 

Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Fiscală Locală din subordinea 
sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea 
dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 Art.5. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea 
comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, Drecției Administrație 
Publică Locală, Direcției Fiscale Locale, şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
 
Iniţiator: Primarul mun. Mediaş-Gheorghe Roman  
Nr. 155/2020  
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1 
 
 

http://www.primariamedias.ro/

