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PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR„ ..... . 

~
·' ~t, 

Secre General 
Dor ie Nistor 

privind prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor eco~omice în 
contextul pandemiei de Covid-19 până la finalul anului 2022 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de„ ... . 2021, 
Analizând următoarele : 

referatul de aprobare nr.88207/11 .11.2021 privind oportunitatea promovării Proiectului de 
hotărâre pentru prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice în 
contextul pandemiei de Covid-19, până la finalul anului 2022, întocmit de iniţiator primar Astrid 
Cora Fodor, 
raportul de specialitate nr. 89677/17.11 .2021 întocmit de Serviciul Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu în acest sens, 
Având în vedere: 

-H. C.L. nr. 45712020 prin care a fost prelungită până la sfârşitu l anului 2021 măsura 
aprobată prin art.1 pct.2 din H.C.L. Sibiu nr.84/2020 pentru locurile de parcare rezervate de către 

un ităţile de cazare turistică , în sensul posibilităţii de a opta între renunţarea la dreptul de folosinţă 
exclusivă a locurilor de parcare rezervate, fără a mai fi necesară achitarea tarifului pentru 
rezervarea locurilor de parcare sau achitarea tarifului pentru locuri de parcare cu folosinţă 

exclusivă rezervate, la tariful de 150 lei/loc parcare/lună , redus cu 50% faţă de tariful i niţia l , 

-H.C.L. nr. 16112020 prin care a fost instituită taxa specială pentru amplasarea de terase 
pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu şi H. C.L. nr. 15912020 prin care s-a aprobat ca 
măsură temporară extinderea amplasamentelor teraselor sezoniere în anul 2020, ca urmare a 
respectări i măsuri lor impuse în vederea limitării răspândirii infecţie i cu vi rusul SARS CoV-2, 

- H. C.L. nr. 45612020 prin care a fost stabilită pentru anul 2021 taxa specia lă pentru 
amplasare de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu în cuantum de 0,5 
lei/mp/zi , taxă care poate fi achitată până la sfârşitul perioadei pentru care se emite avizul, 
excepţie făcând luna decembrie când plata se va face până la data de 20 decembrie, precum şi 
posibil itatea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere, 

- faptul că starea de alertă a fost prelungită succesiv iar turismul şi activităţile economice 
aferente acestui sector de activitate sunt încă afectate ca urmare a evoluţiei situaţie i 

epidemiologice actuale, 
Luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri care să susţină mediul de afaceri 

local în domeniul HoReCa şi care au ca impact pozitiv dezvoltarea şi menţinerea pe parcursul 
anului a teraselor sezoniere de care beneficiază în mod direct, atât cetătenii orasului, cât si turistii 

t J t I 

care vizitează oraşul sau care se deplasează în interes profesional, cu efect major, pe termen 
lung, asupra dezvoltă rii economice a Municipiului Sibiu, 



Pentru a sprijini revigorarea activităţilor economice la nivelul Municipiului Sibiu, 
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) şi lit. d), alin. 6 lit. a) şi b), art.136 alin.1 şi alin.8, 

art.196 alin.1 lit.a) şi art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. 1. Se aprobă prelungirea, până la sfârşitul anului 2022, a măsurii aprobată prin art.1 
pct.2 din H.C.L. nr.84/2020 pentru locurile de parcare rezervate de către unităţile de cazare 
turistică . 

2. Prevederile prezentei hotărâri completează H.C.L. nr.84/2020. 

Art.li. Se stabileşte pentru anul 2022, taxa specială pentru amplasare de terase pe 
domeniul publ ic sau privat al Municipiului Sibiu după cum urmează: 

1. Pentru anul 2022 taxa specială pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau 
privat al Municipiului Sibiu va fi de 0,5 lei/mp/zi şi va putea fi achitată până la sfârşitul perioadei 
pentru care se emite avizul, excepţie făcând luna decembrie, când plata se va face până la data 
de 20 decembrie 2022. 

2. Taxa specială pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu se aplică proprietarilor/deţinătorilor de hoteluri (care deţin şi restaurante), restaurante, 
cafenele şi baruri care doresc amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu. 

3. Proprietarii/deţinătorii de terase amplasate pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu trebuie să respecte prevederile hotărârii Consiliului Local Sibiu nr.110/2009 cu modificările 
şi completările ulterioare şi hotărârea Consiliului Local Sibiu pentru aprobarea extinderii 
temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu emisă pentru anul 2022. 

4. Beneficiarii taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sibiu nu datorează taxă de ocupare a domeniului public stabilită prin hotărârea 
Consiliului Local Sibiu privind taxele şi impozitele locale. 

Art.III. Se stabilesc măsuri pentru extinderea temporară în anul 2022 a amplasamentelor 
teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, după cum urmează : 

1. (a) Se aprobă extinderea temporară în anul 2022 a amplasamentelor teraselor sezoniere 
pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, solicitările primite în acest sens urmând a fi 
analizate în funcţie de posibilitatea fiecărei locaţii în parte şi de spaţiile necesare desfăşurării 
evenimentelor culturale şi sportive. 

(b) în Piaţa Huet se va putea realiza extinderea/amplasarea teraselor, doar pentru 
agenţii economici care au punct de lucru autorizat în Piaţa Mică şi care au acces direct în partea 
din spate, înspre Piaţa Huet. 

2. (a) Aprobarea amplasamentelor extinse ale deţinătorilor de terase se va face prioritar 
fată de comertul stradal alimentar/nealimentar. 
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(b) Stabilirea locaţiilor unde vor fi amplasaţi comercianţii stradali se va face în funcţie de 
suprafaţa rămasă liberă , cât mai aproape de spaţiul autorizat deţinut de aceştia. 

3. Se stabilesc condiţii le în care se poate aproba extinderea amplasamentului, după cum 
urmează: 



(a) Se vor depune cereri distincte pentru aprobarea extinderii amplasamentelor avizate 
conform H.C.L. nr. 110/2009 cu modificări le şi completările ulterioare. Cererea va fi însoţită de: 

- schiţă detal iată (dimensiuni, simulare mod aşezare mobilier) 
- planşe fotografice color pentru mobilier (scaun, masă , umbrelă) şi aranjament 

floral. 
(b) Suprafaţa maximă ce poate fi extinsă conform art.III punctul 1 se determină de către 

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu prin măsurători la faţa locului 
ţinând cont de următoarele : 

- respectarea şi asigurarea circulaţiei pietonale şi auto; 
- în cazul în care există două sau mai multe solicitări de extindere a terasei pe acelaşi 

amplasament, solicitanţii vor cădea de comun acord asupra delimitării propriului amplasament, în 
caz contrar delimitarea urmează să fie efectuată de către Serviciul Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Sibiu. 

(c) Pe amplasamentul extins se pot amplasa doar scaune, mese (din lemn, fier, ratan) şi 
umbrele de dimensiuni reduse (culoare albă , crem , maro deschis sau bej). 

Mobilierul trebuie să fie în concordanţă cu restul elementelor care alcătuiesc întreaga 
terasă . 

Se acordă solicitanţilor posibilitatea de a delimita şi amplasamentul extins prin 
aranjamente florale. 

4. Avizarea amplasamentelor extinse se va prelungi lunar în baza unei cereri fără a fi 
necesare alte documente. 

5. în situaţiile în care este necesară eliberarea terenului aparţinând domeniului public sau 
privat, aceasta se va realiza conform prevederilor art.19 din anexa nr.1 la hotărârea Consiliului 
Local Sibiu nr.110/2009. 

6. Toate celelalte prevederi cuprinse în hotărârea Consiliului Local Sibiu nr.110/2009 cu 
modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru amplasamentul extins al terasei , pentru 
asigurarea unei funcţionalităţi unitare pentru întreaga terasă din toate punctele de vedere, estetic 
si functional. 
' I 

7. Pentru întreaga terasă amplasată pe domeniul public, deţinătorii trebuie să respecte 
măsurile stabilite de autorităţile competente pentru fiecare domeniu în parte, cu privire la 
asigurarea securităţii pentru : clienţi, personal, trecători şi participanţi la evenimentele organizate 
pe domeniul public din zona terasei. 

8. În cazul nerespectării avizelor emise sau a celor precizate în adresennştiinţări/somaţii, 
avizul pentru întreaga terasă amplasată pe domeniul public, se suspendă de drept la termenele 
scadente în adrese/înşti inţări/somaţii , fapt pentru care deţinătorul terasei este obligat să 

procedeze la eliberarea domeniului public, în termen de maxim 7 zile de la termenul scadent 
comunicat anterior. 

În caz contrar se va proceda la efectuarea demersurilor necesare de către Primăria 
Municipiului Sibiu I Servicii le Publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, pentru 
eliberarea domeniul public. Cheltuielile efectuate în acest sens, vor fi suportate integral de către 
deţinătorului terasei . 

Art.IV. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu 
şi Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor 
prezentei hotărâri. 

optată la Sibiu, la data de ..... .. .. .... 2021 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor 
economice în contextul pandemiei de Covid-19 până la finalul anului 2022 

Analizând referatul de aprobare nr.88207/11 .11 .2021 privind oportunitatea 
promovării Proiectului de hotărâre pentru prelungirea măsurilor temporare pentru 
atenuarea efectelor economice în contextul pandemiei de Covid-19, până la finalul 
anului 2022 întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor, propunem Consiliului 
Local al Municipiului Sibiu aprobarea acestuia în forma prezentată de iniţiator, din 
următoarele motive: 

Prin H.C.L. nr. 457/2020 fost prelungită până la sfârşitul anului 2021 măsura 
aprobată prin art.1 pct.2 din H.C.L. Sibiu nr.84/2020 pentru locurile de parcare 
rezervate de către unităţile de cazare turistică , în sensul posibilităţii de a opta între 
renunţarea la dreptul de folosinţă exclusivă a locurilor de parcare rezervate, fără a 
mai fi necesară achitarea tarifului pentru rezervarea locurilor de parcare sau 
achitarea tarifului pentru locuri de parcare cu folosintă exclusivă rezervate, la tariful 

' 
de 150 lei/loc parcare/lună , redus cu 50% faţă de tariful iniţial. 

Prin H.C.L. nr. 161 /2020 a fost instituită taxa specială pentru amplasarea de 
terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu şi prin H.C.L. nr.159/2020 
s-a aprobat ca măsură temporară extinderea amplasamentelor teraselor sezoniere 
în anul 2020, ca urmare a respectări i măsurilor impuse în vederea limitării 

răspândirii infecţiei cu virusul SARS CoV-2. 
Pentru anul 2021 prin H.C.L. nr. 456/2020 a fost stabilită taxa specială pentru 

amplasare de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu în cuantum 
de 0,5 lei/mp/zi , taxă care poate fi achitată până la sfârşitul perioadei pentru care se 
emite avizul , excepţie făcând luna decembrie când plata se va face până la data de 
20 decembrie, precum şi posibilitatea extinderii temporare a amplasamentelor 
teraselor sezoniere. 

Având în vedere faptul că starea de alertă a fost prelungită succesiv iar 
turismul si activitătile economice aferente acestui sector de activitate sunt încă 

' ' 
afectate ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice actuale, 
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Luând în considerare necesitatea adoptări i unor măsuri care să susţină 

mediul de afaceri local în domeniul HoReCa şi care au ca impact pozitiv dezvoltarea 
şi menţinerea pe parcursul anului a teraselor sezoniere de care beneficiază în mod 
direct, atât cetătenii orasului , cât si turistii care vizitează orasul sau care se 
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deplasează în interes profesional, cu efect major, pe termen lung, asupra dezvoltării 
economice a Municipiului Sibiu, 

Pentru a sprijini revigorarea activităţilor economice la nivelul Municipiului 
Sibiu, apreciem ca necesară prelungirea acestor măsuri până la sfârşitul anului 
2022. 

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu adoptarea 
unei hotărâri privind prelungirea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor 
economice în contextul pandemiei de Covid-19 până la finalul anului 2022 cu 
următorul continut: 

I 

Art.I. 1. Se aprobă prelungirea, până la sfârşitul anului 2022, a măsurii 

aprobată prin art.1 pct.2 din H.C.L. nr.84/2020 pentru locurile de parcare rezervate 
de către unitătile de cazare turistică . 

I 

2. Prevederile prezentei hotărâri completează H.C.L. nr.84/2020. 

Art.li. Se stabi leşte pentru anul 2022, taxa specială pentru amplasare de 
terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu după cum urmează : 

1. Pentru anul 2022 taxa specială pentru amplasarea de terase pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Sibiu va fi de 0,5 lei/mp/zi şi va putea fi achitată 
până la sfârşitul perioadei pentru care se emite avizul , excepţie făcând luna 
decembrie, când plata se va face până la data de 20 decembrie 2022. 

2. Taxa specială pentru amplasarea de terase pe domeniul public 
sau privat al Municipiului Sibiu se apl ică proprietarilor/deţinătorilor de 
hoteluri (care deţin şi restaurante), restaurante, cafenele şi baruri care doresc 
amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu. 

3. Proprietarii/deţinătorii de terase amplasate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sibiu trebuie să respecte prevederile hotărârii Consiliului Local Sibiu 
nr.110/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi hotărârea Consiliului Local 
Sibiu pentru aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere 
pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu emisă pentru anul 2022. 

4. Beneficiarii taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public 
sau privat al Municipiului Sibiu nu datorează taxă de ocupare a domeniului public 
stabilită prin hotărârea Consiliului Local Sibiu privind taxele şi impozitele locale . 

Art.III. Se stabilesc măsuri pentru extinderea temporară în anul 2022 a 
amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu, după cum urmează : 

1. (a) Se aprobă extinderea temporară în anul 2022 a amplasamentelor 
teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, solicitările 
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primite în acest sens urmează a fi analizate în funcţie de posibilitatea fiecărei locaţii 
în parte şi de spaţiile necesare desfăşurării evenimentelor culturale şi sportive. 

(b) În Piaţa Huet se va putea realiza extinderea/amplasarea teraselor, 
doar pentru agenţi i economici care au punct de lucru autorizat în Piaţa Mică şi care 
au acces direct în partea din spate, înspre Piaţa Huet. 

2. (a) Aprobarea amplasamentelor extinse ale deţinătorilor de terase se va 
face prioritar faţă de comerţul stradal alimentar/nealimentar. 

(b). Stabilirea locaţiilor unde vor fi amplasaţi comercianţii stradali, se va face 
în funcţie de suprafaţa rămasă liberă , cât mai aproape de spaţiul autorizat deţinut 
de acestia. 

' 
3. Se stabilesc condiţiile în care se poate aproba extinderea amplasamentului 

după cum urmează : 

(a) Se vor depune cereri distincte pentru aprobarea extinderii 
amplasamentelor avizate conform H.C.L. nr. 110/2009 cu modificările şi 

completările ulterioare. Cererea va fi însoţită de: 
schiţă detaliată (dimensiuni , simulare mod aşezare mobilier) 
planşe fotografice color pentru mobilier (scaun, masă, umbrelă) şi 

aranjament floral. 
(b) Suprafaţa maximă ce poate fi extinsă conform art.III punctul 1 se 

determină de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat 
' 

Sibiu prin măsurători la faţa locului ţinând cont de următoarele: 

respectarea şi asigurarea circulaţiei pietonale şi auto; 
în cazul în care există două sau mai multe solicitări de extindere a 

terasei pe acelaşi amplasament, solicitanţii vor cădea de comun acord asupra 
delimitării propriului amplasament, în caz contrar delimitarea urmează să fie 
efectuată de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat 

' 
Sibiu. 

(c) Pe amplasamentul extins se pot amplasa doar scaune, mese (din lemn, 
fier, ratan) şi umbrele de dimensiuni reduse (culoare albă , crem, maro deschis sau 
bej). 

Mobilierul trebuie să fie în concordantă cu restul elementelor care alcătuiesc 
' 

întreaga terasă . 

Se acordă solicitanţilor posibilitatea de a delimita şi amplasamentul extins prin 
aranjamente florale. 

4. Avizarea amplasamentelor extinse se va prelungi lunar în baza unei cereri 
fără a fi necesare alte documente. 

5. În situaţiile în care este necesară eliberarea terenului aparţinând 
domeniului public sau privat aceasta se va realiza conform prevederilor art.19 din 
anexa nr.1 la hotărârea de Consiliu Local Sibiu nr.110/2009. 

6. Toate celelalte prevederi cuprinse în hotărârea Consiliului Local Sibiu 
nr.110/2009 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru 
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amplasamentul extins al terasei , pentru asigurarea unei funcţionalităţii unitare 
pentru întreaga terasă din toate punctele de vedere, estetic şi funcţional. 

7. Pentru întreaga terasă amplasată pe domeniul public, deţinătorii trebuie să 
respecte măsurile stabilite de autorităţile competente pentru fiecare domeniu în 
parte, cu privire la asigurarea securităţii pentru: clienţi , personal , trecători şi 

participanţi la evenimentele organizate pe domeniul public din zona terasei. 
8. În cazul nerespectării avizelor emise sau a celor precizate în 

adrese/înştiinţări/somaţii , avizul pentru întreaga terasă amplasată pe domeniul 
public, se suspendă de drept la termenele scadente în adrese/înştiinţări/somaţii , 

fapt pentru care deţinătorul terasei este obligat să procedeze la eliberarea 
domeniului public, în termen de maxim 7 zile de la termenul scadent comunicat 
anterior. 

În caz contrar se va proceda la efectuarea demersurilor necesare de către 
Primăria Municipiului Sibiu I Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu, pentru eliberarea domeniul public. Cheltuielile efectuate în acest 
sens, vor fi suportate integral de către deţinătorului terasei. 

Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în 
privinţa realităţii , valabilităţii şi legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia. 
Documentaţia poate fi promovată spre analiză şi dezbatere în şedinţa Consiliului 
Local. 

Temei legal: art.129 alin.2 litera c) şi d), alin.6 litera a) şi b) şi ale art.196 
alin. 1 litera a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
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