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                                                         REFERAT 

              privind prelungirea valabilitatii acordurilor de functionare  
                          ambulant (terase) in municipiul Timisoara 
 
           

                Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara      
                In conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 5/2007 terasele 
sezoniere de pe domeniul public din Piata Unirii si Piata Victoriei care au fost 
scoase la licitatie nefiind amplasate in fata punctului de lucru  au functionat pe o 
perioada de maxim 2 ani  in baza Caietului de sarcini nr. SC2007-
6624/20.03.2007.      
                 In data de 05.03.2009, Serviciul Investitii din cadrul Directiei 
Dezvoltare ne-a transmis o adresa prin care mentioneaza zonele din cartierul 
Cetate care vor fi reabilitate, fiind prevazute interventii atat asupra cladirilor cat 
si asupra strazilor, trotuarelor, piatetelor. 
                 In anul 2009 , prin Hotararea Consiliului Local nr. 108 /24.03.2009 s-a 
aprobat prelungirea functionarii teraselor sezoniere pe domeniul public amplasate 
in Piata Victoriei, Piata Unirii si cartierul Cetate.           
                 Consideram ca organizarea unor noi licitatii de ocupare a domeniului 
public cu terase sezoniere  nu se poate desfasura fara a afecta lucrarile de 
reabilitare a cladirilor din Cartierul Cetate ale Municipiului Timisoara , fapt 
pentru care :  
           
                                        
                                                          PROPUNEM      
 
                 Prelungirea functionarii teraselor sezoniere pentru anul 2010 pe 
domeniul public din Piata Unirii si Piata Victoriei  amplasate in urma castigarii 
unor licitatii si care si-au indeplinit toate obligatiile financiare fata de bugetul 
local. Autorizarea se va face lunar cu achitarea anticipata a taxelor aferente si cu 
posibilitatea prelungirii acordului de functionare ambulant.  
                 In cazul in care incep lucrari de reabilitare in zonele mai sus 
mentionate, in termen de 15 zile de la instiintarea comerciantilor  terasele  
respective vor fi desfiintate de catre acestia , in caz contrar vor fi desfiintate pe 
cale administrativa . In cazul inceperii lucrari de reabilitare in zona in perioada in 



care terasele sunt autorizate, taxele de ocupare a domeniului public aferente 
acelei perioade vor fi restituite comerciantilor.  
                                       
                 Terasele amplasate in fata punctului de lucru din cartierul Cetate se vor 
autoriza lunar cu achitarea anticipata a taxelor aferente si cu posibilitatea 
prelungirii acordului de functionare ambulant (terasa).  
                   In cazul in care se vor incepe lucrari de reabilitare in zona mai sus 
mentionata, in termen de 15 zile de la instiintarea comerciantilor terasele  
respective vor fi desfiintate de catre acestia , in caz contrar vor fi desfiintate pe 
cale administrativa. In cazul inceperii lucrari de reabilitare in zona in perioada in 
care terasele sunt autorizate, taxele de ocupare a domeniului public aferente 
acelei perioade vor fi restituite comerciantilor.  
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