
 
Acest tip de cerere se poate completa și achita ONLINE accesând www.sibiu.ro 
meniul “e-Administrație” sub-meniul DOMENIUL PUBLIC – PARCĂRI 
   
Către: 

             Consiliul Local al Municipiului Sibiu 
              Serviciul Public de Administrare   
                 a Domeniului Public şi Privat 

 
 
 

Cerere 
pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat al municipiului Sibiu 

în vederea amplasării de terase sezoniere 
 

 
Subscrisa .......................................................................................................... cu sediul în 
.............................., str. ............................................................., nr. ..........,                      tel. 
......................................, fax. .........................., având nr. de înregistrare la Registrul 
Comerţului ........................................., cod unic de înregistrare ................................., 
reprezentată prin subsemnatul ...................................................................................., 
domiciliat în .............................., str. ......................................................., nr. ........, bl ......., ap 
......., tel. ..................................... solicit aprobare pentru ocuparea terenului aparţinând 
domeniului public şi privat din Sibiu, str. ............................................................, nr. ........... în 
suprafaţă de ............. mp, în perioada ........................................................................., în 
vederea amplasării unei terase sezoniere .  

 
Anexez următoarele: 

 

 Acord de funcţionare însoţit de fişa de valabilitate pentru punctul de lucru 
solicitat, eliberată de Primăria Sibiu; 

 Autorizaţie de alimentaţie publică eliberată de Primăria Sibiu, pentru 
punctul de lucru în faţa căruia se solicită amplasarea terasei; 

 Dovada deţinerii legale a spaţiului (act proprietate, contract de închiriere, 
subînchiriere, asociere, locaţie, leasing, etc. în copie); 

 Proiect detaliat care evidenţiază amplasamentul solicitat precum şi 
amplasarea mobilierului terasei; 

 Fotografia color a mobilierului şi a umbrelelor/copertinelor ce urmează a fi 
amplasate pe terasă; 

 Certificat fiscal eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale, din care 
rezultă că solicitantul nu figurează cu datorii la bugetul local; 

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu se află în litigiu cu 
Municipiul Sibiu şi/sau Primarul Municipiului Sibiu şi/sau Consiliul Local 
al Municipiului Sibiu şi serviciile sau societăţile comerciale aflate în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu; 

 
* Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă “Regulamentul de organizare 

şi funcţionare al teraselor sezoniere pe  domeniul public sau privat al municipiului Sibiu” 
aprobat prin H.C.L. 110 / 2009 modificată prin H.C.L 30/2013 și H.C.L. 107/2014 

* Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință de caracterul temporar de 
avizare pentru amenajarea terasei sezoniere și îmi asum cheltuielile avansate cu 
amenajarea terasei.  

 
 
Data        Semnătura 

                           L.S 

http://www.sibiu.ro/
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