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R E F E R A T 
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru scoaterea la licitatie  publica deschisa a 

amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere   
in Piata Traian si Piata Victoriei 

 
 
 
 In baza Hotararii de Consiliu Local nr. 43/01.03.2011 a fost aprobat Regulamentul 
privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase sezoniere pe raza 
Municipiului Timisoara. 
  In conformitate cu  Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, art.11 alin.(1) lit.a  "Bunurile din domeniul public pot fi date numai in administrare, 
concesionate sau inchiriate in conditiile legii ", iar conform art. 15 din aceeasi lege  
"Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in 
conditiile legii ".  
            In baza art. 11 din  Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de 
comert stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 
43/01.03.2011 in care se specifica : "Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor 
sezoniere, in fata punctului de lucru se face fara licitatie publica, in celelalte amplasamente prin 
licitatie publica conform locatiilor stabilite de catre Institutia Arhitectului Sef in Anexele nr. 3 si 
4 ". 
             Pentru a putea proceda la demararea procedurii de licitatie este necesara intocmirea unui 
Caiet de Sarcini pentru desfasurarea licitatiei in vederea amplasarii de terase sezoniere pe 
domeniul public in Piata Victoriei si Piata Traian, conform Anexei nr. 3 si Anexei nr. 4  din HCL 
nr. 43/01.03.2011 , a Instructiunilor de desfasurare a licitatiei precum si a modelului cadru de 
Contract de inchiriere . 
             In baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ; 
  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 : 
     
                Aprobarea  privind scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor pentru 
terase sezoniere cuprinse in  Anexele nr. 3 si  4 la  HCL nr. 43/01.03.2011si individualizate 
conform planurilor de situatie care fac parte integranta din prezenta hotarare si anume 
amplasamentele  A1, A2, B3, B4, D5, E6, E7, E8, E9, E10, F11, F12, F13 in Piata Victoriei si 
amplasamentele 1,2,3,4,5 in Piata Traian. 
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                 Aprobarea privind  Caietul de Sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a 
amplasamentelor prevazute la aliniatul anterior in vederea ocuparii domeniului public prin 
amplasarea de terase sezoniere in Piata Victoriei si Piata Traian conform Anexei nr. 1, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
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