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PRIMARIA MUNICIPIULUI      DE ACORD 
         TIMIŞOARA       P R I M A R    
DIRECŢIA PATRIMONIU     Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU 
BIROUL LICITAŢII CONTRACTE 
NR.SC2008-000874/17.10.2008 
   
 

R E F E R A T 
 

privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ocuparea domeniului public in vederea 
amplasarii de standuri, tonete, chioscuri, cu destinatia de comert stradal cu legume- 

fructe, si flori, conform punctelor A) si B) din anexa nr.4 a Regulamentului privind 
conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara 

aprobat prin HCL nr.5/2007, in vederea inchirierii prin licitatie publica cu strigare 
 
 In baza Hotararii de Consiliu Local nr.5/30.01.2007 a fost aprobat Regulamentul privind 
conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara. 
 De asemenea a fost constituita si Comisia de licitatie in baza Dispozitiei 
nr.956/07.03.2007 
 Pentru a putea proceda la demararea proceduriii de licitatie este necesara intocmirea 
unui Caiet de Sarcini pentru desfasurarea licitatiei pentru activitati de comert stradal cu 
legume-fructe, si flori, conform punctelor A) si B) din anexa 4 la HCL nr.5/2007. 
 În baza art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 In baza  art.2 din HG nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban. 
 In baza art.60 din Ordinul nr.1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normele Metodologice 
din 26.08.2005 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii 

In baza HCL nr.5/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de 
desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara 

Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem atenţiei comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local următoarea 

P R O P U N E R E : 
  

Art.1. Aprobarea Caietului de Sarcini privind licitatia publica deschisa cu strigare, 
pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de standuri, tonete, chioscuri cu 
destinatia de comert stradal cu legume-fructe si flori, conform punctelor A) si B) din anexa nr.4 
a Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza 
Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr.5/2007. 
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