
Sibiu, 24.11.2020 

 

Către: 

Primăria Municipiului Sibiu 

Consiliul Local Sibiu 

 

În atenția: 

Dnei. Primar Astrid Cora Fodor 

Consilierilor locali 

 

Subiect: 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 – propunere 

 

 

Propunere instituire taxă specială pentru activitățile economice 

din cadrul evenimentelor culturale, sportive  

și cele aflate pe Agenda Comunității 

 
 

Ținând cont de faptul că: 

- Municipalitatea a conturat încă din 2004 strategia de promovare a oraşului din punct de 

vedere turistic şi cultural, agendele Culturală, Sportivă și a Comunității având un rol 

important (atât financiar cât și strategic) la dezvoltarea turismului local; 

- Orașul Sibiu este cunoscut atât pe plan național cât și internațional pentru turismul cultural, 

evenimentele cultural-sportive de aici fiind parte integrantă a dezvoltării orașului, având un 

rol esențial în creșterea economică și dezvoltarea HoReCa datorită turiștilor participanți la 

aceste evenimente;  

 

Având în vedere că: 

- din cele 104 proiecte culturale declarate eligibile pentru a primi cofinanțare de la bugetul 

local al Sibiului, la începutul anului 2020, doar 20 au putut fi aprobate inițial, restul de 84 

fiind obligate să își readapteze activitățile în contextul pandemiei; 

- evenimentele cultural-sportive au fost unele dintre cele mai afectate (dacă nu chiar cele mai 

afectate) activități în anul 2020, restricțiile impuse ducând la anularea majorității 

evenimentelor cu public; 

- evenimentele/ proiectele/ festivalurile/ acțiunile ce au putut fi totuși organizate (și vor putea 

fi organizate în anul 2021) se supun unor restricții ce impun un număr limitat de participanți, 

distanțare fizică (și, deci, ocuparea a unei suprafețe mai mari a domeniului public) și alte 

restricții ce cresc semnificativ costurile de organizare; 

- este imperios necesar adoptarea unor măsuri care să ducă la revenirea sectoarelor cultural și 

sportiv din municipiul Sibiu, care să ducă chiar la stimularea organizării unor evenimente noi; 

 

Având la bază: 

- Hotărârea de Consiliu Local nr. 161/ 28.05.2020 prin care se instituie taxa specială pentru 

amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu, beneficiarii acestei 

taxe (în valoare de 0,5 lei/mp/zi) fiind scutiți de taxa de ocupare a domeniului public stabilită 

prin hotărârea Consiliului Local Sibiu privind taxele si impozitele locale; 

- interesul municipalității de a susține mediul privat și persoanele fizice pentru a trece mai 

ușor peste perioada pandemiei, prin reducerea și scutirea de taxe și impozite; 

 



Operatorii culturali din Sibiu propun: 

- acordarea tuturor operatorilor culturali și sportivi (asociații non-profit, persoane fizice și 

juridice, instituții ale statului ș.a.) a unei scutiri de plată a taxei de ocupare a domeniului 

public stabilită prin hotărârea Consiliului Local Sibiu privind taxele si impozitele locale, 

pentru activitățile economice din cadrul proiectelor culturale și sportive, indiferent dacă 

acestea fac parte sau nu din Agendele Culturală, Sportivă sau a Comunității a PMS; 

- introducerea unei taxe speciale, în valoare de 0,5 lei/mp/zi, pentru zonele în care au loc 

activități economice (food-truckuri, căsuțe comerciale, pavilioane și altele asemenea), fără a 

taxa și zonele de servire (mese și băncuțe, butoaie, pufi, baloți de paie și altele asemenea); 

- taxa specială va putea fi achitată până la sfârsitul perioadei desfășurării proiectului pentru 

care se emite avizul (nu anticipat, așa cum a fost cazul până acum), excepție făcând luna 

decembrie, când plata se va face până la data de 20 decembrie 2021. 

 

Concluzii: 

- Considerăm că (așa cum agenții economici privați sunt scutiți de plata taxei de ocupare a 

domeniului public în vederea amenajării pe domeniul public de terase sezoniere sau cum 

hotelierii vor fi scutiți de plata taxei hoteliere, aceasta reducându-se de la 1% din valoarea 

totală a cazării/tariful de cazare la 0%) la fel și operatorii de evenimente culturale, sportive și 

de susținere a comunității locale (majoritatea Asociații non-profit) ar trebui să beneficieze de 

aceeași susținere, prin eliminarea obligativității plății taxei de ocupare a domeniului public 

pentru activitățile economice și introducerea unei taxe speciale, similară celei pentru 

terasele sezoniere. 

 

În speranța susținerii și a sectorului cultural-spotiv, 

Vă mulțumim. 

 

 

Semnatari: 

- A1 Events SRL, prin administrator Constantin Goraș 

- ARTmania Events SRL, prin administrator Codruța Vulcu 

- Asociația Develop, prin președinte Monika Tompoș 

- Asociația Discover România, prin președinte Andreea Cornăcel 

- Asociația Domy Music Star, prin președinte Daniela Simionescu 

- Asociația Club Sportiv Eco Sport Team, prin președinte Andrei Dinu 

- Asociația Club Sportiv CAB Sport Sibiu, prin președintele Mărginean Dan  

- Asociatia Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, prin presedinte Dani Troanca 

- Asociația Events for Tourism, prin președinte Andrei Drăgan Răduleț 

- Asociația Focus, prin președinte Sebastian Marcovici 

- Asociația Grey Projects, prin președinte Crina Mareș 

- Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu, prin președinte Tudor Șt. Popa 

- Asociația Kapra, prin președinte Sergiu Olteanu 

- Asociația Mozaic Events, prin președinte Silviu Scrob 

- OMP Events SRL, prin administrator Ovidiu Popică 

- Asociația Sibiul de Odinioară, prin președinte Dragoș Popescu 

- Asociația Sibiutiful, prin președinte Ramona Stroia 

- Asociația Transilvania Tattoo Club, prin președinte Ovidiu Popârțan 

- Asociatia Culturală Viitorul Muzical, prin presedinte Marian Tiberius 

- Fundația Comunitară, prin director executiv Ciprian Ciocan 

- SET UP SRL, prin administrator Ovidiu Grunca 

- Voodoo Events SRL, prin administrator Popescu Dan 


