
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA ANEXĂ LA HCL NR. 77/2010 
MUNICIPIULUI ALBA IULIA 
CONSILIUL LOCAL 

REGULAMENT 

privind Amenajarea Teraselor Sezoniere de pe raza municipiului Alba 

Iulia 

Pentru o amenajare urbanistică unitară a teraselor sezoniere de pe raza 

municipiului Alba Iulia aparţinând societăţilor comerciale, se vor respecta 

următoarele reglementări: 

Art.1 : 

1. Obtinerea Certificatului de Urbanism pentru amenajarea Teraselor Sezoniere 

se va face numai in baza unui Plan de situatie, anexat la cerere, care să prezinte, 

forma, suprafata terenului solicitat pentru terasă si relaţiile funcţionale şi 

estetice dintre elementele constitutive ale terasei sezoniere si amenajarea 

urbanistică existentă, cu dimensiuni cotate. Terasele sezoniere trebuie să 

respecte amplasamentul aprobat, atat ca suprafata cat si ca pozitie, fără a depăsi 

limitele zonei aprobate. 

2. Amenajarea Teraselor Sezoniere se va face numai cu respectarea 

prevederilor H.C.L. nr. 7/2005 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă şi a Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incălcare a unor 

norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice, republicată si 

modificată prin Legea 169/2002, O.G. 55/2002, Legea 265/2004, Legea 

355/2004, Legea 234/2008. 

3. Terasele sezoniere vor putea fi autorizate: 

a) pe amplasamentele din fata spatiilor unde se desfăsoară activităti specifice 

de alimentatie publică (bar/restaurant/unităti cu specific); 

b) pe amplasamentele scoase la licitatie publică prin hotărare a Consiliului 

Local al municipiului Alba Iulia in zone considerate de agrement la propunerea 

Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat sau a Serviciului Baze 

Sportive si Agrement din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia. 

c) pe amplasamente situate pe teren proprietate privată. 

4. Ocuparea domeniului public se va taxa conform tarifelor stabilite prin 

Hotărari ale Consiliului local. 

5. Functionarea terasei este conditionată de existenta unui grup social propriu, 

care trebuie să fie dotat corespunzător si compartimentat pe sexe. Distanta de la 

terasă la grupul social va fi de maxim 50 m. 



6. Terasele sezoniere vor fi delimitate numai cu vegetaţie (înălţime de circa 

1,60 m) plantată în jardiniere, ghivece sau alte forme mobile; 

7. Pe pietonalul aferent Bulevardului Transilvaniei, se interzice montarea de 

postamente de orice fel (podium), amenajarea terenului aparţinând terasei 

sezoniere facându-se prin amplasarea unei covor de mochetă de culoare verde. 

Orice element al amenajării terasei si in special postamentele tip podium, 

montate pentru a deservi o terasă sezonieră, vor fi ridicate de pe domeniul 

public in momentul expirării perioadei pentru care aceasta a fost autorizată. 

8. Mobilierul terasei sezoniere se va realiza din materiale de calitate superioară 

( lemn, aluminiu, inox, fier forjat, etc.) fără mobilier de gradină – bănci si mese 

de tip pliant. Nu se accepta mobilierul realizat din material plastic pentru mese 

si scaune. 

9. Terasele sezoniere trebuie să fie dotate cu umbrele sau copertine cu sistem 

de fixare pe sol , fără a deteriora pavimentul existent. 

10. La o terasă sezonieră se va utiliza un tip unitar de mobilier (scaune , mese, 

umbrele, copertine), avand cromatica asortată, in context cu ambientul 

arhitectural. 

11. Se interzice realizarea de construcţii cu caracter permanent sau care 

prezintă elemente de fixare in teren. 

12. Amplasarea Teraselor Sezoniere se va realiza astfel incat să nu incomodeze 

traficul pietonal, iar lăţimea liberă minimă a trotuarelor rămase libere in urma 

amenajării va fi de min. 1,5 m. 

13. Se interzice amplasarea Teraselor sezoniere pe carosabil sau in zonele de 

parcare. 

Art. 2. Perioada de functionare a teraselor sezoniere se va stabili prin 

contractul de inchiriere cu conditia să se incadreze intre limitele 1aprilie - 

31octombrie. 

In afara acestei perioade, maxim admise, beneficiarul va elibera domeniul 

public de toate elementele care au făcut obiectul amenajării terasei. 

Art.3 

a). Incălcarea prevederilor Art.1, pct. 5-13 si ale Art. 2 constituie contraventie 

si se sanctionează cu amendă in cuantum de la 1000 până la 5000 lei. 

b). Constatarea si sanctionarea contraventiilor se va face de către personalul 

anume desemnat din cadrul serviciilor specializate ale primăriei: 

1. – Serviciul public Poliţia Comunitară Alba Iulia 

2. – Serviciul urbanism şi disciplină în constructii; 



c). Lucrărilor si amenajărilor cu caracter provizoriu, executate pe terenuri 

apartinand domeniului public, care nu respectă prevederile regulamentului 

pentru terase sezoniere, vor putea fi desfiintate pe cale administrativă de 

autoritatea administratiei publice locale competente, fără sesizarea instantelor 

judecătoresti, pe cheltuiala contravenientului. 

 

Alba Iulia, 30 martie 2010 
 


