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în conformitate cu d ispoziţii le art. 7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică , republ icată , 

Primarul Municipiulu i Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat 
următorul proiect de hotărâre : 

Proiect de hotărâre 
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare şi 

desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public 
sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu, instituirea 

taxei speciale pentru amplasare de mobilier in vederea desfăşurării 
activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Sibiu şi modificarea H.C.L. nr.16012000 

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Sibiu. 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data 
de 15 februarie 2023, propuneri , sugestii sau opinii cu valoare de recomandare 
cu privire la Proiectul de hotărâ re sus-menţionat , al cărui conţinut îl dăm publicităţii 
însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus 
spre aprobare. 

Propuneri le, sugestii le sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse 
la adresa de e-mail pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu 
din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8. 

Proiectul de hotă râ re poate fi consu ltat pe site-u l propriu al Primăriei la 
secţiu nea https://sibiu.ro/consiliu/proiecte_dezbatere şi la Centrul de I nformaţi i 

pentru Cetăţen i din cadru l Primăriei Municipiului Sibiu. 

~~ R SECRETARJdENERAL Ast(i~~t?a Fodor Dorin nîp/Nistor 
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PROIECT 
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HOTĂRÂREA NR .... 
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare şi desfăşurare a 

activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu, instituirea taxei speciale pentru amplasare de 

mobilier în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Sibiu şi modificarea H.C.L. nr.160/2000 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de ..... 2023, 
Analizând: 

-referatul de aprobare nr.4805/25.01.2023 privind oportunitatea promovării Proiectului 
de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare şi desfăşurare a 
activităţii de comerţ stradal al imentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada 
Nicolae Bălcescu , instituirea taxei speciale pentru amplasare de mobilier în vederea desfăşurării 
activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu şi 
modificarea H.C.L. nr.160/2000, întocmit de iniţiator primar Astrid Cora Fodor, 

-raportul de specialitate nr.5671/27.01.2023 al Serviciului Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Sibiu, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind modul 
de autorizare şi desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau 
privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu , instituirea taxei speciale pentru 
amplasare de mobilier în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Sibiu şi modificarea H.C.L. nr.160/2000, 

Având în vedere : 
- H.C.L. nr.160/2000 completată şi modificată prin H.C.L. nr.27/2001 şi H.C.L. nr.64/2001 , 

- faptul că zona pietonală de pe strada Nicolae Bălcescu , de la an la an, devine tot mai 
ag lomerată datorită amplasamentelor standurilor pentru comerţ stradal, teraselor sezoniere, 
cuburilor publicitare pentru promovarea evenimentelor, 

- necesitatea asigurării unui spaţiu cât mai generos pentru circulaţia pietonală a cetăţeniilor 
şi turiştilor, precum şi pentru desfăşurarea evenimentelor prevăzute pe Agendele aprobate de 
Consiliul Local al Municipiului Sibiu; 

- necesitatea ordonării şi organizării comerţului stradal de pe strada Nicolae Bălcescu şi 
întreţinerea standurilor corespunzător în special în această zonă; 

- asigurarea unui comerţ civilizat în condiţii de siguranţă pentru consumatori, ţinând cont 
de dinamica de dezvoltare a orasului; 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, 

În temeiul prevederi lor art.129 alin. 2 lit. c) şi lit. d), alin. 4 lit. c), art.136 alin.1 şi 8, art. 
196 alin.1 lit. a) şi art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Începând cu data de 01 .04.2023 se aprobă Regulamentul privind modul de 
autorizare şi desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat 
al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

(2) Prin excepţie pentru anul 2023, perioadele de programări online şi de 
depunere a cererilor vor fi următoarele: 



a) Programările online se pot realiza în perioada: 
luni 06.03.2023 (de la ora 09:00) - vineri 10.03.2023 (până la ora 24:00) 

b) Perioadă depunere cerere la ghişeul nr.2 de la sediul S.P.A.D.P.P, conform 
programării online: luni 13.03.2023 - vineri 17.03.2023 (5 zile lucrătoare). 

Neprezentarea la ghişeu la data şi ora rezervată de solicitant, în calendarul aplicaţiei de 
programări online, duce la anularea programării şi implicit a posibilităţii de depunere a cererii. 

Art.2 Începând cu data de 01 .04.2023 se aprobă instituirea taxei speciale pentru 
amplasare de mobilier în vederea desfăşurări i activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Sibiu . 

1. Se instituie taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea desfăşurării 
activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu. 

2. Taxa specialâ pentru amplasarea de mobilier în vederea desfăşurării activităţii de 
comerţ stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, se stabileşte în 
funcţie de locaţia amplasamentului astfel: 

a) Zona pietonală; 
b) Parcuri; 
c) Alte spaţii publice din oraş, în diferite locaţii. 
3. Pentru anul 2023 taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea desfăşurării 

activităţii de comerţ stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu se 
stabileşte astfel: 

a) Zona pietonală - 6 lei/mp/zi; 
b) Parcuri - 5 lei/mp/zi; 
c) Alte spaţii publice din oraş, în diferite locaţii - 4 lei/mp/zi. 
4. Taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea desfăşurării activităţii de 

comerţ stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu se achitată anticipat. 
5. Operatorii economici beneficiari ai taxei speciale pentru amplasarea de mobilier în 

vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sibiu nu datorează achitarea taxei de ocupare temporară a domeniului public 
prevăzută de hotărârea pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale în curs. 

6. Taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea desfăşurării activităţii de 
comerţ stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, nu se aplică 
evenimentelor organizate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, avizate de Comisia 
de Adunări Publice. 

Art.3. Începând cu data de 01 .04.2023 se aprobă modificarea articolului nr.1 fit. „e" şi fit. 
„g" din anexa la H.C.L. nr.160/2000 privind stabilirea metodologiei privind aprobarea ocupării 
ocazionale a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu, modificată , 

completată prin H.C.L. nr. 27 I 2001 şi H.C.L. nr. 64 / 2001 care vor avea următorul conţinut: 
-art. 1 litera e "efectuarea comerţului stradal ocazional În faţa imobilului unde ÎŞi 

desfăşoară activitatea comercianţii autorizaţi, numai cu produse care sunt cuprinse În obiectul 
autorizaţiei de funcţionare, cu excepţia prevederilor ce fac obiectul Regulamentului privind modul 
de autorizare şi desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau 
privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu". 

-art. 1 litera g "efectuarea unor activităţi comerciale de sezon, cu excepţia prevederilor ce 
fac obiectul Regulamentului privind modul de autorizare şi desfăşurare a activităţii de comerţ 
stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu, 
care nu conturbă liniştea şi ordinea publică, pe amplasamente, În urma obţinerii aprobării 
Primăriei Municipiului Sibiu, respectiv avizului de ocupare temporară a domeniului public, emis 
de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu". 

Art.4 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu va asigura 
executarea prevederilor prezentei hotărâri. 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A 

DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
Operator de date cu caracter personal nr.3746 

C.l.F. 14392265, Sibiu , PiaţJ Mică, nr.22, 550182 

Tel. I Fax . +40 269 213302, mail : domnubcuisjbju.ro. www.s~adpp-'..,ihiuJ'O 

Facebor k :-5ibi-u.-Pagina-8firia.lă-a 0J"~sului , Sibiu City App, www.sjbiu.ro 
PRlt-MRrA 7\\UNfCIPIUlUI Sll J 1 

I 
CENTRU DE INFORMAŢII PTR. CEThlo. " 

Nr. 1065 25.01.2023 _ ŞI REGIS~"J\ff. I 

O Nr. l nr~ore . 'I!.L_~1/ )_~ 
1. · 1 I 20 ~ I 

ziuo una ---=~ 
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare şi 
desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu, instituirea taxei 
speciale pentru amplasare de mobilier în vederea desfăşurării activităţii de 

comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu si modificarea H.C.L. nr.160/2000 

' 

Analizând referatul de aprobare nr. 4805/25.01.2023 privind oportunitatea 
promovării Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul 
de autorizare şi desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu , instituirea taxei 
speciale pentru amplasare de mobilier în vederea desfăşurării activităţii de comerţ 
stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu şi modificarea 
H.C.L. nr.160/2000 completată şi modificată prin H.C.L. nr.27/2001 şi 
H.C.L. nr.64/2001 , întocmit de iniţiator Primar Astrid Cora Fodor, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobarea acestuia în forma 
prezentată de iniţiator, din următoarele motive: 

- având în vedere faptul că zona pietonală de pe strada Nicolae Bălcescu , 
de la an la an devine tot mai aglomerată datorită amplasamentelor 
standurilor pentru comerţ stradal, teraselor sezoniere, cuburilor publicitare 
pentru promovarea evenimentelor; 

- necesitatea asigurării unui spaţiu cât mai generos pentru circulaţia 
pietonală a cetăţeniilor şi turiştilor , precum şi pentru desfăşurarea 
evenimentelor prevăzute pe Agendele aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu; 

- necesitatea ordonării şi organizării comerţului stradal de pe strada Nicolae 
Bălcescu şi întreţinerea standurilor corespunzător în special în această 
zonă ; 

- asigurarea unui comerţ civilizat în condiţii de siguranţă pentru consumatori , 
tinând cont de dinamica de dezvoltare a orasului; . ' 

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu adoptarea 
unei hotărâri pentru aprobarea Regulamentului privind modul de autorizare si 

I 

desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al 
Întocmit şi redactat în I exemplar. 25.0~ .2023 
Daniel lsac 
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Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu , instituirea taxei speciale pentru 
amplasare de mobilier în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal alimentar 
pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu ş i modificarea H.C.L. nr.160/2000 
privind stabilirea metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor 
aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu, modificată ş i 
completată prin H.C.L. nr. 27 I 2001 şi H.C.L. nr. 64 I 2001 cu următorul conţinut: 

Art.I. (1) Se aprobă începând cu data de 01 .04.2023 Regulamentul privind 
modul de autorizare şi desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu , conform 
anexei numărul 1 la prezentul raport de specialitate. 

(2) Prin excepţie pentru anul 2023, perioadele de programări online şi de 
depunere a cererilor vor fi următoarele : 

a) Programările online se pot realiza în perioada: 
luni 06.03.2023 (de la ora 09:00) - vineri 10.03.2023 (până la ora 24:00) 
b) Perioadă depunere cerere la ghişeul nr.2 de la sediul S.P.A.D.P.P, conform 

programării online: luni 13.03.2023 - vineri 17.03.2023 (5 zile lucrătoare). 

Neprezentarea la ghişeu la data şi ora rezervată de solicitant, în calendarul 
aplicaţiei de programări online, duce la anularea programării şi implicit a posibilităţii 
de depunere a cererii. 

Art.li Se aprobă începând cu data de 01 .04.2023 institu irea taxei speciale 
pentru amplasare de mobilier în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal 
alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu. 

1. Se instituie taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea 
desfăşurării activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sibiu. 

2. Taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea desfăşurării 

activităţii de comerţ stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu, se stabileşte în funcţie de locaţia amplasamentului astfel: 

a) Zona pietonală ; 

b) Parcuri ; 
c) Alte spaţii publice din oraş , în diferite locaţii. 
3. Pentru anul 2023 taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea 

desfăşurării activităţii de comerţ stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sibiu se stabileşte astfel : 

a) Zona pietonală - 6 lei/mp/zi ; 
b) Parcuri - 5 lei/mp/zi; 
c) Alte spaţii publice din oraş , în diferite locaţii - 4 lei/mp/zi. 
4. Taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea desfăşurării 

activităţii de comerţ stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu se achitată anticipat. 

5. Operatorii economici beneficiari ai taxei speciale pentru amplasarea de 
mobilier în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Sibiu, nu datorează achitarea taxei de ocupare 
temporară a domeniului public prevăzută de hotărârea pentru aprobarea impozitelor 
si taxelor locale în curs. 

I 

6. Taxa specială pentru amplasarea de mobilier în vederea desfăşurării 
activităţii de comerţ stradal alimentar, pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu, nu se aplică evenimentelor organizate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sibiu, avizate de Comisia de Adunări Publice. 
Întocmit şi redactat in I exemplar/25.01.2023 
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Art.III. Se aprobă începând cu data de 01 .04.2023 modificarea articolului 
numărul 1 litera „e" şi litera „g" din anexa la H.C.L. Sibiu nr.160 I 2000 privind 
stabilirea metodologiei privind aprobarea ocupării ocazionale a terenurilor 
aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu, modificată şi 

completată prin H.C.L. nr. 27 I 2001 şi H.C.L. nr. 64 I 2001 care vor avea următorul 
continut: 

' art.1 litera e "efectuarea comertului stradal ocazional în fata imobilului 
' ' unde îşi desfăşoară activitatea comercianţii autorizaţi , numai cu produse care sunt 

cuprinse în obiectul autorizaţiei de funcţionare , cu excepţia prevederilor ce fac 
obiectul Regulamentului privind modul de autorizare şi desfăşurare a activităţii de 
comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe 
strada Nicolae Bălcescu". 

art.1 litera g "efectuarea unor activităţi comerciale de sezon, cu excepţia 
prevederilor ce fac obiectul Regulamentului privind modul de autorizare şi 

desfăşurare a activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu , care nu conturbă liniştea şi ordinea 
publică , pe amplasamente, în urma obţinerii aprobării Primăriei Municipiului Sibiu, 
respectiv avizului de ocupare temporară a domeniului public, emis de Serviciul 
Public de Administrare a Domeniului Public si Privat Sibiu". 

' 
Subsemnaţii semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în 

privinţa realităţii , va labilităţi i şi legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia. 
Documentaţia poate fi promovată spre analiză şi dezbatere în şedinţa Consiliului 
Local. 

Temei legal: art.129 alin.2 litera c), alin .6 litera a) şi b) şi ale art.196 alin . 1 
litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică , republicată , art 484 din 
Legea 227/2015. JP. rivind Codul Fiscal cu modificările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 
273/2006 privincyfinantele publice locale. 

PRIMĂRIA MuMc1PIULUI SIBIU 
VICEPR'N 

Corina ~o~r 

/ŞEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS 
( . REGISTRU AGRICOL 

Andreeakatachi 

p. DIRECT~R Et NOMIC 
Claudia Trî bitas 

' 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SIBIU 

DIR= CT R 
Lucia v· a - ,_ ......, 

, 

CONTABIL SEF 
Carmen c•nJyjeţiu 

Întocmit ş i redactat în I exemplar.fl s.O 1.2023 
Daniel lsac 

, 

p. ŞEF SERVICIU 9PMENIU PUBLIC 
Dan i.91i! S_?G 

CONSltUER JURIDIC 
Raluca Zailer -



Anexă nr. 1 la Raportul 1065/25.01.2023 

Regulament privind modul de autorizare şi desfăşurare a activităţi i de 
comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe 
strada Nicolae Bă lcescu . 

Art. 1 (1) Prezentul regulament stabileşte modul de autorizare şi desfăşurare a 
activităţii de comerţ stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu . 

(2) Prin comerţ stradal alimentar, în sensul prezentului regulament, se 
înţelege activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare prin 
amplasarea pe domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae 
Bălcescu de: 

- vitrine de îngheţată ; 
- standuri (pentru comercializare pop corn, vată de zahăr, porumb fiert) 
(3) Amplasarea pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada 

Nicolae Bălcescu , se rea lizează pe o perioadă determinată, în urma obţinerii 
aprobării Primăriei Municipiului Sibiu, respectiv avizului de ocuparea temporară a 
domeniului public, emis de Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat Sibiu. 

Art. 2. Nomenclator de produse ce pot fi comercializate pe domeniul public si 
privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu , în faţa imobilului unde îşi 
desfăşoară activitatea agenţii economici autorizaţi, cu excepţia teraselor şi 

evenimentelor, sunt 
a) îngheţată (doar la cornet sau pahar, nu produse ambalate); 
b) comercializare produse alimentare din aparate speciale (pop corn , porumb 

fiert, vată de zahar). 

Art. 3. (1) Comerţul stradal alimentar pe domeniul public si privat al 
Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu se desfăşoară pe durate de timp de 
1 lună , cu posibilitatea prelungirii pe parcursul anului în curs. 

(2) Toate solicitările referitoare la activitatea de comercializare cu amănuntul 
a produselor alimentare prin amplasarea pe domeniului public sau privat al 
Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu de vitrine de îngheţată şi standuri 
pentru comercializare pop corn , vată de zahăr, porumb fiert, vor fi analizate în funcţie 
de amplasament, perioadă solicitată , evenimente desfăşurate , sau alte situaţii , în 
baza cărora vor putea fi aprobate, respinse sau condiţionate atât pentru avizare, 
functionare si încetare. 

I I 

Art. 4. Atribui rea amplasamentelor 
(1) Tipul comerţului , numărul de l ocaţii şi detalii privind standul ce poate fi 
autorizat pe strada Nicolae Bă lcescu: 
Detalii standuri: 

a) Vitrine de îngheţată: 
• număr locaţii : maxim 6 locaţii (1 locaţie I solicitant, în condiţiile 
menţinerii unei singure locaţii în dreptul unui imobil) 
• dimensiune stand: maxim 12 mp _ configurat în amplasamente de 
maxim 6x2ml sau 4x3ml (compus din 2 vitrine, scaun vânzător, mobilier de 
dimensiuni aproximativ de 1 mp (pentru casă de marcat, cornete, şerveţele , 

material servire), umbrelă sau marchiză (de culoare alb, bej, crem), coş de 
gunoi stradal de dimensiuni mici şi culori neutre în concordanţă cu mobilierul. 
Toate aceste elemente nu vor depăşi suprafaţa de 12 mp. 

Nu se permite amplasarea de tonete individuale pentru comercializare 
îngheţată , acestea putând fi amplasate doar în cadrul teraselor. 
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b) standuri (pentru comercializare pop corn, vată de zahăr, porumb fiert) 
• număr locaţii:maxim 2 locaţii _ configurate în amplasamente de maxim 
6x1 ,5ml (2 locaţii = 2 module) - 1 modul poate fi compus din stand de pop 
corn I vată de zahăr I porumb fiert sau dintr-un singur tip de activitate 
comercială , (1 locaţie I solicitant) 
• dimensiune stand: maxim 3 mp dacă este este o singură activitate, 
respectiv maxim 9 mp dacă se solicită un modul compus din 3 standuri care 
cuprinde cele 3 activităţi comerciale. 
Standul poate fi compus din aparat specific activităţii , scaun vânzător, mobilier 

de dimensiuni de maxim 1 mp (pentru casă de marcat, şerveţele , material servire), 
umbrelă (de culoare alb, bej, crem), coş de gunoi stradal de dimensiuni mici şi 
culori neutre în concordanţă cu mobilierul. Toate aceste elemente nu vor depăşi 
suprafaţa solicitată (3, 6 sau 9 mp). 

(2) Condiţii , criterii şi modalităţi de atribuire a standurilor de pe 
strada Nicolae Bălcescu . 

2.1 Condiţii: 
a) Pentru strada Nicolae Bălcescu, se pot depune solicitări doar de către 

detinătorii spaţiilor comerciale autorizate situate pe strada Nicolae 
Bălcescu , numai pentru produsele prevăzute a fi comercializate în 
interiorul unităţii şi doar pentru categoria de produse specificate în 
Regulament a fi comercializate pe domeniul public. 
În acest sens, spaţiul deţinut la data depunerii cererii , trebuie să fie 
autorizat pentru activităţile comerciale solicitate a fi desfăşurate pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu de pe strada Nicolae 
Bălcescu. 

2.2 Criterii şi modalităţi de atribuire: 
a) În cazul l ocaţiilor de pe strada Nicolae Bălcescu sunt prioritari comercianţii 

care deţin spaţiu autorizat situat la parterul imobilului, cu front comercial 
direct la strada Nicolae Bălcescu ; 

b) În cazul comercianţilor de pe strada Nicolae Bălcescu care nu deţin spaţiu 
autorizat situat la parterul imobilului, cu front comercial direct la strada 
Nicolae Bălcescu , departajarea se va realiza prin ordinea cererilor depuse 
la ghişeul nr.2, în baza programărilor online (pe site-ul S.P.A.D.P.P., 
spadpp.sibiu.ro) 
- Programările online se pot realiza în perioada: 

15 decembrie (de la ora 09:00) - 31 decembrie (până la ora 24:00) 
c) Cererile se pot depune, la ghişeu nr.2 de la sediul S.P.A. D.P.P., 

în primele 5 zile lucrătoare din anul pentru care se solicită ocuparea 
temporară a domeniului public, cu respectarea datei/orei conform 
programării online, în vederea analizării acestor. 
Neprezentarea la ghişeu la data şi ora rezervată de solicitant, în 
calendarul aplicaţiei de programări online, duce la anularea programării şi 
implicit a posibilităţii de depunere a cererii. 

d) Prin excepţie pentru anul 2023, perioadele de programări online şi 
depunere a cererilor, vor fi următoarele: 
- Programările online se pot realiza în perioada: 
Luni 06.03.2023 (de la ora 09:00) - vineri 10.03.2023 (până la ora 24:00) 

- Perioadă depunere cerere la ghişeul nr.2 de la sediul S.P.A.D.P.P, 
conform programării online: 
Luni 13.03.2023 - vineri 17.03.2023 (5 zile lucrătoare) 

e) Plata se poate realiza lunar. 
f) Amplasamentele menţionate, pot fi atribuite fără licitaţie publică , în măsura 

în care locatia solicitată este liberă si nu se conturbă ordinea si linistea 
1 • ' ' 

publică şi se poate asigura accesul pietonal I auto corespunzător în zonă 
sau la imobil. 
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g) în situaţia în care pe parcursul anului, există solicitare de amplasare a unei 
terase sezoniere , care întruneşte condiţiile de avizare prevăzute în 
H.C.L. 110/2009, standul poate fi relocat în dreptul aceluiaşi imobil dacă 
locaţia permite, iar în siuaţia în care nu mai este spaţiu disponibil pentru 
relocare , acesta prin excepţie, doar pentru anul în curs, se poate amplasa 
temporar în dreptul imobilului învecinat, la cea mai scurtă distanţă faţă de 
punctul autorizat la interior, amplasament identificat de inspectorii 
S.P.A.D.P.P. 

(3) Documente necesare autorizării activităţii de comerţ stradal alimentar pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu: 

a) certificat de înregistrare la Registrul Comerţului ; 
b) acord de funcţionare însoţit de fişa de valabilitate (document valabil la data 

depunerii cererii) , emis de Primăria Municipiului Sibiu, pentru punctul de 
lucru în faţa căruia se solicită amplasamentul; 

c) document de înregistrare emis de către D .S .V.S .A.(Direcţia Sanitar 
Veterinară şi Siguranţa Alimentelor) pentru tipul de activitate solicitat; 

d) notificare privind certificarea conformităţii la normele de igienă si sănătate 
publică eliberată de D.S.P (Direcţia de Sănătate Publică) ; 

e) fotografie color cu dimensiuni a mobilierului solicitat a fi amplasat pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae 
Bălcescu ; 

f) schiţa cu dimensiuni, a amplasamentui încadrat în locaţia solicitată; 
g) carte identitate solicitant. 

Toate documentele vor fi depuse în copie, cu menţiunea "conform cu originalul". 

( 4) Obligaţiile operatorilor economici: 

Comercianţii care desfăşoară activităţi de comerţ stradal alimentar pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Sibiu pe strada Nicolae Bălcescu au următoarele 
obligaţii : 

A) Să desfăşoare activităţi de comerţ stradal alimentar cu respectarea normelor 
privind: 

a. igiena şi sănătatea publică ; 

b. protecţia consumatorilor; 
c. provenienţa şi calitatea mărfurilor; 

d. utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate; 
e. liniştea şi ordinea publică ; 
f. protecţia muncii. 
Să respecte la punctul de lucru autorizat pe domeniul public, următoarele B) 

cerinţe : 
g. să deţină la punctul de lucru : avizul de amplasare a mobilierului pe 

domeniul public, precum şi toate autorizaţiile , aprobările şi avizele stabilite 
prin lege necesare funcţionării ; 

h. să întreţină în mod corespunzător mobilierul stradal, curat atât în interior 
cât şi în exterior, fără să fie deteriorat sau să fie aduse alte modificări prin 
care diferă faţă de modelul prezentat şi aprobat; 

i. să respecte ordinea şi liniştea publică , să păstreze curăţenia în perimetrul 
amplasamentului şi să nu creeze disconfort vecinătăţilor ; 

j . să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător; 

k. să nu depoziteze produsele destinate comercializării direct pe teren; 
I. să nu depoziteze ambalaje şi alte obiecte similare în imediata vecinătate a 

locului de desfăşurare a activităţii ; 
m. să respecte condiţiile stabilite avizul pentru amplasare comerţ stradal 

pentru terenul ocupat; 
n. să respecte obiectul de activitate aprobat, conform autorizaţiilor şi avizului 

de comerţ stradal pentru terenul ocupat; 
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o. să respecte prevederi le actelor normative în vigoare privind activitatea de 
comert stradal; 

p. să monteze şi să întreţină corespunzător, pe toată perioada de amplasare 
a mobilierului pe domeniul public, protecţii de cabluri care asigură 

alimentarea cu energie electrică a mobilierului, pe traseul dintre mobilier ş i 

limita de proprietate pr ivată de unde se face racordul autorizat. 

Art. 5 Perioada şi orarul de funcţionare 

( 1) Perioada de funcţionare: 
- 15.03 - 15.11 perioadă comercializare îngheţată 
- pe tot parcursul anului, pentru celelalte activităţi 

(2) Orar de funcţionare : 

- 9:00 - 23:30 

Art.6 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sau atrage după 
şi răspunderea materială , contravenţională sau penală după caz. 
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 
2.000 lei - 2.500 lei următoarele fapte: 

a) Utilizarea altui tip de mobilier decât cel avizat sau neîntreţinerea 
corespunzătoare a acestuia sau a husei de protecţie a mobilierului; 

b) Ocuparea domeniului public sau privat al municipiului Sibiu fă ră plata taxelor 
stabilite; 

c) Depozitarea de ambalaje şi alte obiecte similare in imediata vecinătate a 
locului de desfăşurare a amplasamentului; 

d) Neefectuarea salubrizări i în interiorul şi exteriorul amplasamentului ocupat; 
e) Nerespectarea ob ligaţii lor de a nu produce disconfort riveranilor în 

desfăşurarea activităţii , de a nu aduce prejudicii zonelor verzi, mediului 
înconjurător şi bunurilor proprietate publică ; 

f) Nerespectarea orarului de funcţionare stabilit; 
g) Realizarea de racorduri sau branşamente improvizate la reţele le de utilităţi 

publice; 
h) Neîntreţinerea corespunzătoare a protecţilor de cabluri de la stand până la 

limita de proprietate private de unde se face racordul de energie electrică 
suprateran ; 

i) Nedeţinerea la punctul de lucru a avizului pentru amplasare ocupat şi a 
autorizaţiilor şi avizelor stabilite prin lege; 

j) Nerespectarea obligaţiei de a preda terenul liber de orice sarcini la încetarea 
avizului de amplasare şi I sau ca urmare a somaţiei de eliberare a 
amplasamentului; 

k) Comercializarea altor produse decât cele prevăzute în aviz, precum şi 
expunerea produselor sub orice formă în afara amplasamentului; 

I) Subînchirierea sau cesionarea amplasamentului avizat; 
m) Neasigurarea de către personalul care asigură desfăşurarea activităţii a 

unui comportament civilizat, aspect îngrijit şi ţinută decentă . 

(3) Pe lângă sancţiunile contravenţiona le principale se pot aplica şi sancţiuni 

contravenţionale complementare: 
a) Desfiinţarea tuturor amenajărilor şi eliberarea amplasamentului; 
b) Aducerea terenului la forma iniţială 

(4) În caz de neconformare la executarea lucrărilor de desfiinţare conform somaţiei 
de eliberare a amplasamentului, terenul va fi eliberat pe cale administrativă fără 
sesizarea organelor judecătoreşti, urmând ca toate cheltuielile ocazionate de 
lucrările de desfiinţare să fie suportate de operatorul economic. 
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Art.7 (1) Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se 
constată prin procese-verbale de constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale 
si se pot aplica contravenienţilor, persoane fizice ori juridice. 
(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde menţiunile obligatorii 
ce trebuie prevăzute conform O.G nr.2 I 2001 cu modificările şi completă rile 
ulterioare. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţi 
constatatori împuterniciţi ai Primarului Municipiului Sibiu. 

Director 

Lucian :'iZJ11~ 
p. Şef Servicjq Domeniul Public 

Da rfi~ lsac 
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Consilier Juridic 
Raluca Zailer 


