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REFERAT 
 

privind modificarea Anexei 3 la HCL nr. 43/01.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase  sezoniere pe raza Municipiului  

Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa, a amplasamentelor propuse si aprobarea Caietului 
de sarcini. 

 
Prin HCL nr. 43/01.03,2011, a fost aprobat Regulamentul privind conditiile de desfasurare a 

activitatilor de comert stradal - terase  sezoniere pe raza Municipiului Timisoara. 
Având in vedere necesitatea fluidizarii traficului pietonal in zona cetate si totodata pentru a imbogatii 

relatia vizuala a trecatorilor cu spatiul verde central amenajat . 
In vederea implementarii unor reguli specifice cu privire la conditiile de amplasare a teraselor 

sezoniere in zona centrala a Municipiului Timisoara . 
            Conform art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, concesionarea sau 
inchirierea acestora se face prin licitatie publica, in conditiile legii. 

Avand in vedere cele prezentate,  
P R O P U N E M : 

Emiterea unei Hotărîri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea  Anexei 3 la HCL nr. 
43/01.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert 
stradal - terase  sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, prin relocarea amplasamentelor si numerotarea 
cursiva a acestora, conform Anexei  care va face parte integrantă din hotărâre, respectiv scoaterea la licitatie 
publica deschisa a amplasamentelor: 2-2,3-1,3-2,4-2,4-3,4-4,5-2,5-3,6-1,6-2,6-3 conform anexei care va face 
parte integranta din hotarare. 
 Totodată propunem aprobarea Caietului de sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a 
amplasamentelor mai sus enunţate, in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere în Piata 
Victoriei,conform Anexei  care face parte integranta din prezentul referat. 
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