
Anexa nr.l. la D.P.G. nr

NORME

privind organizarea si functionarea teraselor sezoniere in zonele protejate si
in perimetrul Centrului Istoric Bucure§ti

CAPITOLUL I. SCOP SI DEFINIJH

Art. 1. (1) Prezentele norme stabilesc regulile de baza pentru desfasurarea activitafilor de
alimentatie publica pe terase sezoniere amplasate in zonele protejate si in Centrul Istoric
Bucuresti, pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucuresti, pe o perioada de timp
determinate, cuprinsa in intervalul 15 martie - 15 noiembrie al fiecarui an, numita in
continuare sezon.

(2) Centrul Istoric Bucuresti este delimitat conform prevederilor Legii nr.5/2000
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Secfiunea a-III-a - Zone
Protejate, sj a Ordonanfei Guvernului Romaniei nr.77/2001 privind reabilitarea §i
revitalizarea perimetrului Centrul Istoric Bucuresti, aprobatS prin Legea nr. 140/2002.

(3) Zonele protejate sunt delimitate conform P.U.Z. ( zone construite protejate)
aprobat cu H.C.G.M.B. nr.279/2000.

(4) Prevederile prezentelor norme se aplica §i teraselor sezoniere amenajate pe terenuri
proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.

Art. 2. In sensul prezentelor norme, urmatorii termeni sunt definiti dupa cum urmeaza:

- agent economic - persoana fizica sau juridica autorizata, care in cadrul activitatii sale
presteaza servicii de alimentatie publica;

amplasament — suprafafa de teren apartinand domeniului public sau privat al
municipiului Bucuresti, sau proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, pe
care urmeaza a se desfa§ura o activitate de alimentatie publica;

- mobllier stradal - obiecte de mobilier de uz comercial, folosite pentru desfa§urarea
activitatii de alimentatie publica in spatiul exterior punctului de lucru;

- punct de lucru - spafiu delimitat in care agentii economic! isi desfagoara activitatea;

- obligatii de plata restante - obligatiile de plata existente in sold in ultima zi a lunii
anterioare depunerii cererii, denumita luna de referinta, §i neachitate;

- alimentatie publica - activitate de pregatire, preparare, prezentare §i servire a
produselor §i bauturilor pentru consumul acestora in unitati specializate;

- taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica §i terase de vara -
taxa prevazuta de ho tar a rile Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin care se
stabilesc nivelurile impozitelor si taxelor locale.

- terasa sezoniera - spatiu amenajat in fata punctului de lucru pe un amplasament avizat

1



de Directia Generala Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Bucure§ti,
pentru desfagurarea serviciului de alimentafie publics!, pe o perioada de timp
determinate.

CAPITOLUL II. CONDITII GENERALE DE AVIZARE

Art. 3. (1) In perimetrul Centrului Istoric Bucures.ti agentii economic! pot desfasura activitati
de alimentatie publica pe terase sezoniere numai pe amplasamente avizate de Directia
Generala Dezvoltare Urbana.

(2) Amplasamentele se atribuie fara licitafie publics, in ordinea cronologica a solicitarilor,
pentru amenajarea teraselor sezoniere numai in fata punctelor de lucru, la cererea agentului
economic care funcfioneaza in spatiul respectiv, pe o desfa§urare de front egala cu lungimea
fatadei punctului de lucru al agentului economic si fara obturarea acceselor in imobil.

(3) La avizare se va urmari pe cat posibil ca terasele sezoniere invecinate sa aiba latimi egale.

Art. 4. (1) Pe strazile fara trotuare, amplasarea teraselor sezoniere se avizeaza numai cr
respectarea prevederilor Art. 3 §i cu conditia pastrarii, pe mijlocul strazii, a unei zone libei
continue de circulate cu lafimea minima de 4 m, pentru interventii de urgenta.

(2) In cazul in care configuratia strazii fara trotuare nu permite o astfel de amenajare,
avizarea teraselor sezoniere este interzisa.

Art. 5. (1) Pe strazile cu trotuare, amplasarea teraselor sezoniere se avizeaza numai cu
respectarea prevederilor Art. 3 §i a urmatoarelor conditii:

a) terasele se vor aviza numai pe trotuarele care au lafimea minima de 3,00 m;

b) se va rezerva un spafiu liber pentru circulafia pietonala in dreptul terasei, spre
carosabil, cu o latime minima de 1,50 m;

c) este interzisa amenajarea teraselor sezoniere pe carosabil, cu exceptia strazilor
exclusiv pietonale, situatie in care terasa sezoniera se va autoriza numai in conditiile in
care pe partea carosabila se poate pastra o zona libera continua de circulatie, cu latimea
minima de 4,00 m, pentru intervenfiile de urgenta.
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(2) In cazul in care configuratia strazii cu trotuare nu permite o astfel de amenajare, avizareli
teraselor sezoniere este interzisa.

Art. 6. In vederea avizarii amplasamentului pentru amenajarea terasei sezoniere trebuie
indeplinite urmatoarele conditii:

a) punctul de lucru are grup sanitar pentru clienti, dotat corespunzator sj
compartimentat pe sexe;

b) terasa sezoniera este dotata cu sistem de iluminat propriu, care respecta normele
ANRE in vigoare;

c) sunt asigurate conditiile privind siguranta in exploatare §i stabilitatea referitoare la
mobilier (inclusiv parapetii mobili de delimitare, jardiniere si umbrele). In cazul
strazilor cu profil longitudinal inclinat planeitatea se va rezolva local, prin ajustarea
corespunzatoare a mobilierului;



d) sunt asigurate conditiile privind stabilitatea si siguranta fatadelor imobilelor in
dreptul carora se amenajeaza terasele sezoniere.

Art. 7. (1) Pentru obtinerea avizului emis de Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia
Generala Dezvoltare Urbana, solicitantul va depune o cerere tip conform anexei nr.2. si anexei
nr.3 insotita de o documentatie ce va cuprinde:

ANEXA2:

a) documente din care sa rezulte profilul de activitate al punctului de lucru;

b) copie dupa actul de detinere a spatiului in care este declarat punctul de lucru.

c) certificate de atestare fiscal! in original, in termen de valabilitate, emise de Agenda
Nationala de Administrare Fiscala si de Directia Impozite si Taxe, din care sa rezulte
ca agentii economic! nu au obligafii de plata restante si, dupa caz, dovada achita'rii la
zi a obligatiilor de plata catre Administratia Fondului Imobiliar;

d) plan de incadrare in zona la scara 1:2.000, plan de situatie la scara 1:500 vizat de
compartimentul de specialitate cu atribufii in domeniul cadastrului din cadrul
Primariei Municipiului Bucuresti, cu delimitarea clara a amplasamentului propus, in
dublu exemplar;

e) schita a punctului de lucru declarat, cu indicarea elementelor obligatorii stabilite prin
prezentele norme;

f) fotografia color a amplasamentului solicitat, care va cuprinde fatada integral! a
imobilului;

g) fotografii color cu tipul de mobilier care va fi utilizat la amenajarea terasei sezoniere
(din care sa reiasa calitatea materialelor din care este executat), inclusiv parapetii
mobili de delimitare, jardinierele, umbrelele si corpurile de iluminat din sistemul
propriu;

h) schita detaliata a amplasamentului, cu prezentarea tuturor elementelor prevazute
pentru amenajarea terasei sezoniere, din care sa reiasa pozitia si dimensiunile
terenului ce va fi ocupat, precum si detaliile tehnice privind asigurarea planeitatii,
dupa caz, sau indeplinirea condifiilor privind stabilitatea si siguranta referitoare la
fatadele imobilelor in dreptul carora se amenajeaza terasele sezoniere. Schita poate fi
completata cu un scurt memoriu explicativ. In anumite situatii emitentul isi rezerva
dreptul de a solicita proiect elaborat de un proiectant autorizat si atestat, conform
legislatiei in vigoare;

i) contractul de salubrizare pentru punctul de lucru;

j) dupa caz, programul de activitate cultural! care sa cuprinda minimum un eveniment
cultural in fiecare luna1;

k) dovada achitarii taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru activitati de
alimentatie publica si terase de vara.

ANEXA nr.3:

a) copie B.I./C.I. a reprezentantului legal;

b) copie dupa avizul initial;

1 concert, spectacol, expozijie de grafica, pictura, arta fotografica §i caricatura etc.
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c) 3.dovada achitarii taxei pentru ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Bucuresti

pentru perioada 15.11.2014-15.03.2015;

d) *4. simulare foto pentru copertina:

e) Copertina si inchiderile laterale vor avea urmatoarele caracteristici:

^ structura metalica usoara si demontabila - sisteme de sustinere/fixare independent de
fatadele cladirilor si de paviment, in cazul monumentelor istorice.

^ materialul folosit -stofa water - cromatica se va incadra in paleta alb-beige;

^ suprafata transparenta / translucida 80-90% din suprafata inchiderilor ;

f) simulare foto si documentatie tehnica pentru sistem de incalzire terasa (ecologic, economic,
omologat).

(2) Documenta{ia se va depune la Registratura Primariei Municipiului Bucuresti.

Art. 8. (1) In termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea documentatiei in vedere
obtinerii avizului pentru amplasament, personalul din cadrul Directiei Generate Dezvoltare
Urbana va instiinf a agentul economic in cazul in care documentatia este incompleta.

(2) In cazul in care documentatia nu este completata pana la termenul legal de emitere a
avizului sau daca solicitarea este respinsa, documentatia se returneaza prin Registratura
Primariei Municipiului Bucuresti.

(3) Termenul de emitere a avizului este de 30 de zile de la data depunerii solicitarii.

Art. 9. Depunerea cererii pentru obtinerea avizului nu permite agentului economic sa inceapa
activitatea de alimentatie publica pe amplasamentul propus si nici amenajarile necesare
pentru functionarea terasei sezoniere.

Art. 10. Avizul pentru amplasament este valabil pe toata durata sezonului, numai cu conditia
achitarii lunare a taxei de ocupare a domeniului public sau privat al Municipiului Bucuresti.
Plata se poate face si anticipat, pe toata durata valabilitatii avizului, prin Directia Venituri din
cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

Sumele incasate se constitute venit la bugetul Municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL III. OBLIGATIILE AGENTILOR ECONOMICI

Art. 11. In desfasurarea activitatilor de alimentatie publica pe terase sezoniere agentii
economic! au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure toate condifiile privind stabilitatea si siguranta fatadelor imobilelor in
dreptul carora se amenajeaza terasele sezoniere.

b) sa respecte normele privind igiena si sanatatea publica, protecfia consumatorilor,
provenienta si calitatea marfurilor, utilizarea mijloacelor de cantarire automate si
protectia muncii;

c) sa respecte strict amplasamentele aprobate pentru terasele sezoniere, atat ca
suprafata cat si ca dimensiuni si pozitie.



d) sa obfina toate avizele si autorizatiile necesare activitatii, si sa respecte pe tot
parcursul desfasurarii activitatii prevederile legislatiei in vigoare §i conditiile
precizate in autorizatiile sj avizele emise;

e) sa asigure curafenia in perimetrul amplasamentului, respectarea linistii si ordinii
publice sj sa nu prejudicieze prin activitate zonele verzi si mediul inconjurator;

f) sa ia toate masurile pentru a nu deranja vecinatatile prin activitatea desfasurata sau
prin activitatile conexe acesteia (aprovizionare, curatenie, depozitarea ambalajelor
sau a reziduurilor menajere, etc.);

g) sa afiseze la loc vizibil avizul de amplasare si amenajare a terasei, lista de meniuri si
preturi in limba romana si intr-o limba de circulate internalionala.

h) sa faca aprovizionarea unitatilor numai intre orele 6:00 si 10:00

Art. 12. (1) La amenajarea teraselor sezoniere se vor respecta urmatoarele condifii:

a) perimetrul teraselor sezoniere va fi delimitat cu:

- parapeti mobili de delimitare, realizati exclusiv din lemn si/sau metal, cu inaltimea
maxima totala de 1,00 m, si/sau

- aranjamente florale verzi, pe care agentii economici se obliga sa le intretina in mod
corespunzator. In Centrul Istoric Bucuresti este interzisa utilizarea jardinierelor
din materiale plastice si a plantelor decorative artificiale. Aranjamentele florale
verzi pot dubla, spre exterior, parapetii mobili de delimitare, incadrandu-se strict in
perimetrul avizat, sau pot fi prevazute la partea superioara a parapefilor mobili, cu
respectarea in ambele situatii a inaltimii maxime totale de 1,00 m (inclusiv
aranjamentele florale verzi);

b) este interzisa construirea platformelor si utilizarea covoarelor din materiale plastice;

c) cromatica umbrelor se va incadra in paleta alb-beige;

d) toate amenajarile propuse pentru terasele sezoniere vor avea sisteme de
sustinere/fixare independente de fatadele cladirilor si de paviment;

e) un agent economic va folosi la amenajarea terasei sezoniere numai seturi identice de
tipuri de mobilier, avizate de Directia Generals Dezvoltare Urbana (scaune, mese,
parapefi mobili de delimitare, jardiniere), evitandu-se culorile stridente. Este interzisa
utilizarea mobilierului de terasa pliant §i a mobilierului din material plastic.
Mobilierul va avea structura din Iemn,rachita sau metal, in concordanta cu
arhitectura cladirilor si cu restul elementelor ce alcatuiesc terasa;

f) este permisa numai publicitatea in nume propriu sau pentru firma contractata de
agentul economic pentru amenajarea terasei sezoniere, cu respectarea paletei
cromatice stabilite si achitarea taxei de publicitate;

g) pe terasele sezoniere se admite muzica live, fara sisteme de amplificare, cu respectarea
normelor de ordine si liniste publica si a nivelurilor de zgomot permise de legislatia de
mediu si sanatate publica pentru vecinatati locuite;

h) pe terasele sezoniere sunt interzise: mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de
vanzare, instalatiile frigorifice, de preparare a produselor sau de spalare a veselei,
standurile/vitrinele de prezentare a produselor si aparatura electronica de tip TV,



plasma, LCD, LED, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrica a
acestora;

i) in perimetrul Centrului Istoric Bucuresti este interzisa prepararea in aer liber a
oricaror produse alimentare, cu excepfia standurilor amenajate cu ocazia unor
evenimente de scurta durata culturale, targuri sau expozifii, ce includ demonstratii
culinare, la care organizatorii vor lua toate masurile privind respectarea normelor de
igien£ sj sanatate publics.

j) Amplasarea teraselor acoperite si inchise pe perioada sezonului rece se va realiza numai cu

respectarea asigurarii distantei minime de 4 m fata de orice obstacol fix (stalpi de iluminat

sau alte piese de mobilier urban).

(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si teraselor sezoniere amenajate pe terenuri proprietate
privata a persoanelor fizice sau juridice.

Art 13. Agentii economici care detin terase amplasate in Central Istoric Bucuresti in perimetrul^
delimitat de Bd. Regina Elisabeta la Nord, Ed. I.C. Bratianu la Est, Splaiul Independentei la suHi
si Calea Victories la vest, au obligatia ca la orele 4:00, mobilierul safie strans in scopul asigurarii
conditiilor necesare efectuarii serviciilor de salubrizare.

Art. 14. (1) Pe terasele sezoniere se interzice organizarea de evenimente festive private (nunti,
botezuri etc.).

(2)Muzica si spectacolele live organizate pe terasele sezoniere se vor termina la ora
22:00.

Art. 15.(1) In perimetrul Centrului istoric se pot desfasura evenimente de interes local sau
national, organizate direct sau in parteneriat, de Primaria Municipiului Bucuresti, in
conditiile legii.

CAPITOLUL IV. MASURI

Art. 16. (1) Nerespectarea prevederilor dm prezentele norme se va sanctiona potrivit actelor
normative in vigoare si va conduce la retragerea avizului de amplasament si aducerea
terenului la starea initiala prin dispozitie a Primarului general si pe cheltuiala agentului
economic.

Art. 17. (1) In cazul realizarii fara autorizatie de construire a oricaror elemente de amenajare
pentru care, potrivit prevederilor legate este obligatorie obtinerea prealabila a unei autorizatii,
se aplica prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile sj completarile ulterioare.

Art. 18.(1) In caz de avarii sau in situatiile in care terenurile din domeniul public sau privat
pe care sunt amplasate terase sezoniere urmeaza sa fie afectate de constructii, modernizari,
reparatii, amenajari sau alte utilizari publice, detinatorii acestora vor dezafecta terenurile
imediat si neconditionat si fara trecerea vreunui alt termen, la somatia facuta de
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. In caz contrar,
dezafectarea se va face prin masuri administrative dispuse de Primarul General al Municipiul
Bucuresti, pe cheltuiala agentului economic.



Catre Primaria Municipiului Bucuresti Anexa nr.2 laNorme

CERERE
privind eliberare aviz pentru amplasarea teraselor sezoniere din fata unitatii proprii

pentru perioada 15 martie -15 noiembrie
din Centrul Istoric/Zone Protejate

I.DATELE DE IDENTIFICARE A FIRMEI:

Denumirea firmei ___^_
avand sediul social in municipiul/orasul/comuna str. nr.
Nr.inreg.in R.C. si C.U.I. reprezentata legal prin Dl.(D-na)_

_,domiciliat(a) in loc. str. nr. ,care se elibereaza cu
C.I./B.I. seria nr. eliberata de la data de , si
avand CNP cu nr. telefon de contact ,

Prinprezenta solicitam eliberarea unui aviz pentru amplasare terasa sezoniera in fata unitatii proprii:

II. DATELE DE IDENTIFICARE A SPATIULUICOMERCIAL IN FATA CAREIA ESTE AMPLASATA
TERASA SEZONIERA:

- Denumirea comerciala:
- Adresa spatiului comercial: Str.
- Nr./Data Autorizatiei de alimentatie publica
- Modul de amplasare: 1. domeniul public 2.teren privat

III. EXERCITIUL COMERCIAL DESFASURAT:
- Suprafata ocupata cu mobilierul urban : mp.
- Amenajarea cu mobilierul urban consta din:

IV. PERIOADA DE ACTIVITATE A TERASEI SEZONIERE:_

V. ORARUL DE FUNCTIONARE A TERASEI, SOLICITAT SPRE APROBARE

VI. ANEXEZ :

O copie1 dup4 autorizatia de functionare din care sa rezulte profilul de activitate al punctul de lucru;

O copie2 dupa actul de dejinere a spafiului !n care este declarat punctul de lucru

O certificate de atestare fiscala fn original, in termen de valabilitate, emise de Agenda Nationals de Administrare
Fiscaia si de Directia Impozite si Taxe, din care sa rezulte ca agentii economici nu au obliga{ii de plata restante $i,
dupa caz, dovada achitarii la zi a obligator de plata catre Administrate Fondului Imobiliar;

O plan de incadrare in zona la scara 1:2.000, plan de situate la scara 1:500 vizat de compartimentul de specialitate cu
atributii in domeniul cadastrului din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, cu delimitarea clara a
amplasamentului propus, in dublu exemplar;

O schita a punctului de lucru declarat, cu indicarea elementelor obligatorii stabilite prin prezentul regulament;

O fotografia color a amplasamentului solicitat, care va cuprinde fafada integrals a imobilului;

O fotografii color cu tipul de mobilier care va fi utilizat la amenajarea terasei sezoniere (din care s3 reiasS calitatea
materialelor din care este executat), inclusiv parapetii mobili de delimitare, jardinierele, umbrelele si corpurile de
iluminat din sistemul propriu;

1 Copie legalizata sau copie insotita - la depunerea documenta(iei - de original, pentru conformitate (originalul
se restituie depunatorului dup3 verificare)
2 Idem 1



O schita detaliata a amplasamentului, cu prezentarea tuturor elementelor prevazute pentru amenajarea terasei
sezoniere, din care sa reiasa pozitfa §i diraensiunile terenului ce va fi ocupat, precum §i detaliile tehnice privind
asigurarea planeitatii, dupa caz, sau indeplinirea conditiilor privind stabilitatea si siguranta referitoare la fatadele
imobilelor in dreptul carora se amenajeaza terasele sezoniere. Schita poate fi completata cu un scurt memoriu
explicativ. In anumite situatii emitentul isi rezerva dreptul de a solicita proiect elaborat de un proiectant autorizat si
atestat, conform legislatiei In vigoare;

O contractul de salubrizare pentru punctul de lucru;

O programul de activitate cultural^ care sa cuprinda minimum un eveniment cultural in fiecare luna3;

O dovada achitarii taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publics $i terase de vara.

DATA, Semnatura reprezentantului legal,
Stampila firmei,

' concert, spectacol, expozijie de grafica, pictura, arta fotografica §i caricatura etc.



Catre Primaria Municipiului Bucuresti Anexa nr.3 la Norme

CERERE
privind eliberare prelungire aviz pentru amplasarea teraselor sezoniere din fata unitatii
proprii pentru perioada 15 noiembrie-15 martie
din Centrul Istoric /Zone Protejate

l.DATELE DE IDENTIFICARE A FIRMEI:

Denumirea firmei
avand sediul social in municipiul/orasul/comuna str. nr.
Nr.inreg.in R.C. si C.U.I. reprezentata legal prin Dl.(D-na)_

_,domiciliat(a) in loc. str. nr. ,care se elibereaza cu
C.I./B.I.seria nr. eliberata de la data de , si avand
CNP cu nr. telefon de contact ,

Prinprezenta solicitam prelungirea unui aviz pentru amplasare terasa sezoniera in fata unitatii proprii

II. EXERCITIUL COMERCIAL DESFASURAT:

- Suprafata ocupata cu mobilierul urban : mp.
- Amenajarea cu mobilierul urban consta din:

- Terasa acoperita D Terasa neacoperita

III. PERIOADA DE ACT1VITATE A TERASEI SEZONIERE:

IV. ORARUL DE FUNCTIONARE A TERASEI. SOLICIT AT SPRE APROBARE

V. ANEXEZ :

l.copie B.I./C.I. a reprezentantului legal;

2.copie dupa avizul initial;

B.dovada achitarii taxei pentru ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Bucuresti

pentru perioada 15.11.2014-15.03.2015;

*4. simulare foto pentru copertM:

Copertina si inchiderile laterale vor avea urmatoarele caracteristici :

^ structura metalicS usoara si demontabila - sisteme de sustinere/fixare independent
de fajadele cladirilor si de paviment, in cazul monumentelor istorice.

^" materialul folosit -stofa water - cromatica se va rncadra in paleta alb-beige;

^ suprafafa transparenta / translucida 80-90% din suprafaja inchiderilor;

S.simulare foto si documentatie tehnicS pentru sistem de incalzire terasa (ecologic, economic,
omologat).

Amplasarea teraselor acoperite si inchise pe perioada sezonului rece se va realiza numai

cu respectarea asigurarii distantei minime de 4 m fata de orice obstacol fix ( stalpi de

iluminat sau alte piese de mobilier urban).

Data, Semnatura reprezentantului legal,
Stampila firmei

* In cazul teraselor acoperite.


