privind aprobdrea Regulamentului penfru ocuparea temporara a domeniului public
comunei Tormac irt vederea amplasirii de terase sezoniere

Ai

privat al

C

siliul local al comunei Tormac,
iudelul Timig
AvAnd in vedere Expunerea de motive prezentati de Primarul comunei Tormac,
domnul Csaki Karol Ion Lucian, privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea
temporari a domeniului public ai privat al comunei Tormac in vederea amplasirii de terase
sezoniere,

in conformitate cu dispozigiile Le$i nr.273/2006, privind finanlele publice locale, cu
modificirile gi completirile ulterioare, ale Legii nr. 52/2003, privind ffansparenla decizionali
in administralia publicS, actualizati,
in temeiul prevederilor arl35 alin.2 lit"c", lit"d", alin.6 lit"a", pct15 precum gi ale
art45 alin. (1) din Legea administraf,ei publice locale nr.275/2001, republicati, cu modificirile
gi completirile ulterioare.

HOTARA$TE:
Art1. Se aprobi Regulamentul privind ocuparea temporari a domeniului public gi
privat ai comunei Tormac. in vederea amplasirii de terase sezoniere previzut in Anexa nr.l,
care face parte integranii din prezenta hotirAre.
At\z. - Se aprobd modelul de cerere in vederea amplasirii de terase sezoniere
previzutinAnexa nr.2. care face parte integranti din prezenta hotirAre.
Art3 - Se aprobi modelul de acord privind amplasarea de terase pe domeniul public

sau privat al comunei Tbrmac. previzut in Anexa nr.3, care face parte integranti din prezenta
hotdrAre.
Art.4. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotirArii se imputernicegte Serviciul
comunitar pentru cadastru gi agriculturi prin Biroul administrarea domeniului public ai
privaturmirire, incasare, contracte.
Art.S. - Prezenta hotirAre se comunici:
Instituliei Prefectului Judelului Timig;
- Primarului comunei Tormac;
- Cetilenilor prin afigare gi publicare pe pagina pe internet a primdriei Tormac

-

Seffi,

Secliunea I. Regulament privind ocuparea domeniului public sau privat al comunei
Tormac, in vederea amplasiirii deterase sezoniere

Artl.

(1) Terenurile apa4inAnd domeniului public sau privat al comunei Tormac pot
fi ocupate ocazional, contra cost si pe o perioada determinata, flri licitagie publica, pentru
efectuarea comerlului stradal ocazional in fata spatiilor comerciale de alimentalie publica
autorizate, si numai pentru amplasarea de terase sezoniere pentru desfacerea produselor
de alimentalie publica.
[2) Suprafala maxima ce poate fl ocupata temporar in vederea amplasdrii de
terase sezoniere se determina prin misuritori de citre angajalii comunei Tormac.
ArLz. Perioada de funclionare a teraselor sezoniere se incadreazd,in intervalul 15
aprilie - 30 octombrie.
ArL3. (1) Cererile pentru aprobarea funcfionarii teraselor sezoniere se vor depune
in perioada 25 martie - 10 aprilie.
(2) Cererile depuse dupd data de 10 aprilie vor fi luate in considerare doar in
cazul in care amplasamentul solicitat este liber.
ArL4. Cererea impreuna cu toate documentele necesare se vor depune la
registratura primiriei comunei Tormac.
Art.s. (1) Dupi aprobarea cererii se va achita taxa de ocupare a domeniului, in
conformitate cu HotirArea Consiliului Local privind taxele si impozitele locale pentru anul
in curs.
[2) Primiria comunei Tormac va elibera un acord de ocupare a domeniului public
care va cuprinde datele de identificare ale solicitantului, localia aprobata, suprafala
ocupata, perioada pentru care se achita taxa si scopul ocupirii temporare a domeniului
public.
Art6. (1) Dupe'aprobarea cererii solicitantul va efectua plata anticipat pentru
minim 2 luni, tirmAnd ca restul perioadei ramase sa fie achitata lunar pana in data de 10 a
lunii in curs.
La notificarea solicitantului se va retrage acordul pentru ocuparea temporara a
domeniului public sau privat al comunei Tormac in vederea amplasirii de terase
sezoniere, si se va pliti taxa de ocupare pana la data ridicdrii terasei.
(2) in cazul in care nu se efectueaziplata anticipata, amplasamentul va fi predat
altui solicitant care indeplinegte condiliile eligibile (in cazul in care acesta existi).
(3) in situalia in care existi doud sau mai multe solicitiri de ocupare a
domeniului public in vederea amplasirii de terase pe acelagi amplasament, departajarea
se va face prin tragere la sorti, ce se va desfi;ura la sediul primiriei comunei Tormac in

prezenta tuturor reprezentanlilor solicitanfilor pentru amplasamentul identic, iar
amplasamentul va fi atribuit solicitantului care extrage biletul cu numirul 1.
(4) Solicitantul care are datorii privind taxa de ocupare a domeniului public a
terasei din anul anterior nu v-a primi acord pana la achitarea acesteia.
(5) Nu se aizeazi terase la o distanta mai mica de 5 m de interseclii sau treceri de
pietoni.

Afi..7. (1) Documentele necesare aprobirii funclionarii terasei sezoniere
sunt:

a)

Tormac;

cerere pentru ocuparea domeniului public sau privat al comunei

b) autorizalie de alimentalie publica vizata la zi, eliberata de Primiria comunei
Tormac, pentru punctul de lucru in fata ciruia se solicita amplasarea terasei
(copie);

a lpaliului fact proprietate, contract de inchiriere,
subinchiriere, asociere, etc.)
d) proiect detaliat care sa evidenfieze amplasamentul solicitat precum si amplasarea
mobilierului teraseisfo fotografie a mobilierului ce urmeazi a fi amplasat;
e) certificat fiscal eliberat de Primiria comunei Tormac, biroul de Taxe si Impozite
locale, din care sa rezulte ca solicitantul nu figureazd cu datorii la bugetul local;
0 declaralie pe propria rlspundere a solicitantului ca nu se afla in litigiu cu Primarul
Comunei Tormac si/sau Consiliul Local al comunei Tormac sau societilile
comerciale aflate in subordinea Consiliului Local al Comunei Tormac;
g) acord de funclionare al terasei pentru punctul de lucru solicitat, eliberata de
Primiria comunei Tormac;
(2) Condiliile de mai sus sunt cumulative si de eligibilitate, iar nerespectarea
dispoziliilor previzute la art.7, aliniatul 1 duce la respingerea cererii de ocupare a
domeniului public si privat in vederea amplasirii de terase.
Art.B. Solicitantul are obligalia de a depune intreaga documentafie in intervalul
stabilit de depunere a cererilor.
ArL 9. Suprafala ocupata de terasa se stabilegte astfel incAt:
a) sa nu blocheze circulalia pietonali;
b) sa nu blocheze accesul in cu4ile imobilelor;
c) si nu blocheze accesul la utilitilile de pe domeniul public (hidranli, vane de api,
canale de scurgere, rigole)
d) nu se avizeazd terase la o distanta mai mica de 5 m de intersecfii sau treceri de
pietoni;
c)

dovada delinerii legale

Art

10. Mobilierul terasei fscaune, mese, umbrele) va fi de acelagi fel, se vor amplasa
pe
pode! de lemn. in urma oblinerii certificatului de urbanism, terasele pot fi acoperite si cu
copertine tip rulou.
Perimetrul teraselor vor fi asigurate prin jardiniere de lemn cu flori naturale

intrelinute corespunzitor;
Umbrelele care vor fi folosite trebuie sa excludi culorile stridente in favoarea
unora pastelate si firi inscrisuri de orice fel.
Umbrelele, copertinele gi alte obiecte cu o suprafali mare de acoperire care pot fi
migcate u;or prin acliunea vAntului vor fi ancorate gi asigurate corespunzltor cu scopul
de a preintAmpina unele accidente in cazul unor rafale puternice de vAnU
Pentru celelalte zone terasele se pot amplasa pe un covor, delimitate cu elemente
decorative, plante ornamentale, panouri din materiale transparente.
Art.11. Se interzice difuzarea muzici pe terasele sezoniere.
ArtLz. Delinitorii de terase sezoniere au urmitoarele obligalii:
a) sa afigeze la loc vizibil, la unitatea de lucru la care se afla amplasata terasa, acordul
eliberat primiria comunei Tormac, care va fi prezentat ori de cate ori este solicitat
de organele de control;
b) sa depuni cererea de reinnoire a acordului de ocupare a domeniului public si privat
al comunei Tormac in vederea amplasirii de terase, insolita de toate actele si
documentele necesare previzute la art. 7, alin.(l) din Regulament, cu cel pulin 15
zile inainte de expirarea valabilitigii acordului;
c) salubrizarea permanenta a amplasamentului ocupaq

d)

sa respecte programul orar stabilit in acordul de ocupare a domeniului public si
privat al comunei Tormac in vederea amplasirii unei terase, respectiv 9-23,
e) sa asigure pistrarea ordinii sl,lini;tii publice in cadrul perimetrului terasei;
0 sa amenajeze si sa intrelin5 aranjamentele florale care demarcheazl, terasa, precum
si toaletele publice in incinta punctului de lucru in fata ciruia se solicita amplasarea
terasei sezoniere.
Art. 13. - Se interzice prepararea pe terase al oriciror sortimente culinare (mici,

gritar, frigirui,

etcJ;

SecEiunea II. Riispundere contravenEionala

Art. 14. Faptele sdvArgite ca urmare a nerespectdrii prevederilor prezentului
Regulament sau neindeplinirea obliga;iilor stabilite prin aceasta, daca nu au fost comise in
astfel de condi,tii incAt, potrivit legii penale sa fie considerate infracfiuni, constituie
contravenfii, si se sanqioneazi ca atare in conformitate cu prevederile O.G. nr.2/200L,
privind regimul juridic al contravengiilor, republicata cu modificirile si completirile

ulterioare.

Art.15. Constituie contravenlie si se sancgioneazi cu amenda de 2.500 lei,
nerespectarea obligaliilor previzute la art. L2 precum si urmitoarele fapte:
a) amplasarea terasei pe domeniul public fhrd acord eliberat de citre primiria
comunei Tormac;
b) utilizarea altui mobilier stradal decAt cel stabilit prin prezentul Regulament;
c) neafigarea la loc vizibil, la unitatea de lucru la care se afla amplasata terasa, a
acordului de ocupare a domeniului public si privat al comunei Tormac eliberat de
primiria comunei Tormac;
d) nerespectarea programului de funclionare al terasei;
e) neachitarea taxei de ocupare a domeniului public.
ArL16. Pe lAngi sancliunile contravenlionale principale stabilite in prezentul
Regulament se vor aplica urmitoarele sancliuni contravenlionale complementare :
a) revocarea acordului de ocupare a domeniului public si privat al comunei Tormac in
vederea amplaslrii unei terase;
b) ridicarea terasei;
Art L7. Sancliunile contravenlionale stabilite in prezentul Regulament se pot aplica
contraveni enlilor, persoane hzice ori j uridice.
Art.18. Constatarea si sanclionarea contraveniengilor se face de citre agenlii
constatatori desemnali prin dispozilia primarului comunei Tormac.
Art.19. Prezentul Regulament se completeazl cu dispoziliile O.G. nr. 2/200L,
privind regimul juridic al contravenliilor, republicata cu modificirile si completirile
ulterioare.

r

P

CERERE

pentru ocuparea temporara a domeniului public sau privat al comunei Tormac in vederea
amplasirii de terase sezoniere

str .
avAnd nr. de inregistrare la Registrul Comerfului .................................. cod
inregistrare
reprezentata prin subsemnatul ................
in......................

unic

de

...............

.......

....... solicit aprobare pentru ocuparea
terenului aparlinAnd domeniului public si privat din localitatea ...........
nr.....................in suprafala
................ffip, pentru perioada

nr.

...........

bt .....- ... ap. .......... Tel.

de................

unei terase sezoniere.
Anexez urmitoarele:

1. Acord de funcfionare pentru punctul de lucru solicitat, eliberat de primlria Tormac;
2. Autorizafie de alimentaJie publica eliberata (vizata la zi) de Primiria Tormac,
pentru punctul de lucru in fata ciruia se solicita amplasarea terasei (copie);

3. Dovadadelinerii legale a spagiului (act proprietate, contract de inchiriere,
subinchiriere, etc. (in copie);
4. Fotografia mobilierului ce urmeazd a fi amplasat;
5. Certificat fiscal eliberat de Primdria comunei Tormac - Biroul de Taxe si Impozite
locale, din care sa rezulte ci solicitantul nu figureazi cu datorii la bugetul local;
5. Declaralie pe propria rispundere a solicitantului ca nu se afli in litigiu cu primiria
Tormac, cu Primarul Comunei Tormac gi /sau Consiliul Local al comunei Tormac sau
societi;ile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local al Comunei Tormac;
"Declar pe propria rispundere ca am luat la cunogtinli "Regulamentul privind
aprobarea ocupirii temporare a domeniului public in vederea amplasirii teraselor
sezoniere"
aprobat prin HCL nr.........
Data:

/
Semnitura

Anexa nr.

ACORD
pentru ocuparea temporara

a

domeniului public sau privat al comunei Tormac in

vederea amplasirii de terase sezoniere

in favoarea:

cu sediul

avAnd nr. de inregistrare la Registrul Comerfului

..............

"" cod

reprezentata

inregistrare

unic

de

subsemnatul

Prin

eliberatde...........'.'.......'.........
Acord prin cale:
Se

aprobi ocuparea domeniului public in comuna Tormac,localitatea

in suprafala de

...............

..........hP, penffu perioada
.........

\-

achitat taxa de ocupare a domeniului public cu condilia

pentru care

pistririi curileniei, a ordinii si

linigtii publice.
Programul de fun4ionare al terasei este zilnic tntre orele 9'23-

PRIMAR

s-a

Secretar,

