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                                                               REFERAT 

                   Privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal 
          – terase sezoniere pe raza Municipiului  Timisoara 

 
              Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
                
              Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, 
precum si a Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 aprobata prin H.G. nr. 
333/2003, art. 6 pct. (2) – ‘exercitarea activitatii de  comercializare in zone publice este 
supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti , dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si 
a planurilor de urbanism’. 
                 Luand in considerare H.G. 348/2004  cap. VIII, art. 27 privind exercitarea 
comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice  in care se specifica : ‘ 
Comertul in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura 
destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special , in alte conditii decat 
in piete , se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati , adoptata de 
autoritatile administratiei publice locale  si care are in vedere dezvoltarea si animarea 
strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale’. 
                   In prezent terasele amplasate pe raza municipiului Timisoara  sunt 
autorizate in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 5/30.01.2007 .  
                    Incepand cu anul 2007 , dupa aparitia Hotararii Consiliului Local nr. 5 
activitatea desfasurata de comercianti a fost mult disciplinata, dar , in practica s-au 
constatat unele deficiente care necesita a fi reglementate.  
                   Avand in vedere faptul ca pentru o mai buna desfasurare a activitatii 
comerciale pe raza municipiului este necesar sa se aduca unele modificari ale  HCL 
5/2007  pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a 
activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara , consideram oportuna a 
se adopta o hotarare prin care sa se realizeze aceste modificari care sa duca la 
imbunatatirea exercitiului comercial .      
                      Precizam alaturat unele modificari care au fost prevazute in noul 
Regulament  : 
    -  s-a  introdus cap. V  Definitii si Clasificari 



    -  s-a introdus Anexa nr. 4 –  Documente necesare pentru avizarea activitatii de  
 comert in zona publica . 
    - s-au introdus prevederi referitoare la modul de amplasare al teraselor care sa 
 respecte intocmai  Regulamentul Local de Urbanism si executarea lucrarilor de 
 constructii . 
    -  s-au introdus prevederi conform carora comerciantii pot participa la licitatia 
 publica pentru amplasarea unei terase  doar  in conditiile in care detin  punct de 
 lucru de alimentatie publica in  functiune cu  grup sanitar propriu la  mai putin de 
 250 m fata de amplasamentul licitat , de asemenea, societatea trebuie sa prezinte 
 acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria 
 Timisoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 
 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, vizat la zi . 
       - s-au introdus prevederi referitoare la obligatia comerciantilor de a intrerupe  sau 
 de a restrange activitatea in cazul efectuarii unor lucrari edilitare sau  in cazul in 
 care functionarea pe acel amplasament este de natura a cauza prejudicii 
 proprietarilor imobilelor invecinate ; 
       - s-au introdus noi sanctiuni, etc. 
                    Propunem aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare  a 
activitatilor de  comert stradal – terase sezoniere pe raza  municipiului Timisoara  . 
                    Mentionam faptul ca  in situatia aprobarii unei Hotarari a Consiliului Local 
care va adopta Regulamentul propus , se vor revoca  art. 13-18 din HCL 5/30.01.2007 
care privesc amplasarea teraselor pe raza Municipiului Timisoara. 
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