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REGULAMENT  
  

privind eliberarea acordului Arhitectului Șef  în vederea obținerii autorizației de 
funcționare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere în Municipiul Reghin    

 
  

CAP. I .  DISPOZITII GENERALE  

Prezentul regulament stabileşte cadrul unitar pentru funcţionarea teraselor 
sezoniere de alimentaţie publică pe domeniul public sau privat al Municipiului Reghin. 

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor 
acte normative:  

• Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții;  

• Legea nr. 350/2001 republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;   
• HG nr. 525/1996 republicat, pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism; 
• OG nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural 

national, cu modificările și completările ulterioare;   
• Lega nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor  istorice; 
• OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare; 
• Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General (PUG) 

elaborat prin proiectul nr. 6305.0/2005 și 6306.1/2008, aprobat prin HCL 
Reghin nr. 29/2008 având termenul de valabilitate prelungit prin HCL Reghin 
nr. 27/2015, respectiv HCL Reghin nr. 40/2020.  
 

Termeni și definiții 
- alimentaţie publică – activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a 

produselor şi băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate;  
- amplasament – suprafaţă de teren aparţinând domeniului public sau privat al 

Municipiului Reghin și pe care urmează să se desfăşoare o activitate de alimentaţie 
publică;  

- mobilier urban – elemente funcționale și/sau decorative folosite pentru 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în spaţiul exterior punctului de lucru (mese, 
scaune, elemente de umbrire - umbrele/copertine/pergole, parapeţi de protecţie din sticlă 
securizată transparentă sau jardiniere);  

- operator economic - persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale, societăţile comerciale, care prestează servicii de alimentaţie 
publică;  

- terasă - loc special amenajat cu mese, scaune, elemente de umbrire, parapeţi 
de protecţie din sticlă securizată transparentă sau jardiniere destinat servirii 
consumatorilor cu produse de alimentaţie public;  



- pergolă – element de construcție, realizată din material ușor, ce poate fi atașată 
și susținută de un perete, retractabilă, realizată din material textil. 

- copertină - element de construcție cu suprafață plană, care acoperă terasa, 
realizat din material textil 

- trotuar - părţi componente ale străzilor amenajate special pentru circulaţia 
pietonilor. În lăţimea trotuarului se include şi lăţimea bordurilor de încadrare; 

 
Art. 1. (1) Prezentul Regulament se aplică teraselor amenajate pe domeniul public și 
privat al Municipiului Reghin, aferente unităților de alimentație publică.  
           (2) Desfășurarea activității pe o suprafață cu destinația de terasă sezonieră este 
condiționată de deținerea unui spațiu cu aceeași destinație, situat în imediata apropiere, 
care să asigure deservirea clienților și accesul la grupuri sanitare. 
         (3) Amplasamentele pentru amenajarea teraselor sezoniere pe întreg domeniul 
public și privat aparținând Municipiului Reghin, se stabilesc cu respectarea urmatoarelor 
condiții: 
        a) pentru o lățime mai mică de 3 m se va asigura cel puțin 1,5 m din trotuarul liber; 
        b) pentru o lățime mai mare de 3 m se va asigura cel putin 2,00 m din trotuarul liber; 
 
 Art.2 Funcţionarea teraselor în zone publice se va desfăşura civilizat, cu respectarea 
normelor privind: 
        a) igiena şi sănătatea publică (respectarea legislaţiei specifice în vigoare din punct 
de vedere sanitar - veterinar); 
          b) protecţia muncii; 
          c) provenienţa şi calitatea mărfurilor (respectarea legislaţiei specifice în vigoare din 
punct de vedere sanitar-veterinar); 
       d) ordinea şi liniştea publică (respectarea legislaţiei şi actelor normative privind 
nivelul de zgomot admis în zonele urbane); 
          e) prevenirea incendiilor şi protecţia mediului; 
         f) asigurarea şi păstrarea curăţeniei în zona publică ocupată, iar prin funcţionare să 
nu se creeze disconfort spaţiilor învecinate; 
          g) protecţia consumatorilor; 
    h) respectarea amplasamentelor, precum şi a documentației tehnice pentru 
amenajarea teraselor; 

 

CAP. II . AMENAJAREA TERASELOR SEZONIERE    

Art. 3 Amenajarea teraselor sezoniere se va face cu respectarea următoarele condiții:  
       1) Este permisă doar așezarea de mese și scaune, care nu vor depăşi limita terasei.  
       2) Tipurile de elemente de umbrire permise sunt:  

a) umbrele, cu diametrul mai mic sau egal cu lăţimea terasei pe care se va 
amplasa mobilier, poziţionate astfel încât să nu depăşească limitele terasei;  
b) copertine duble retractabile amplasate direct pe sol fără sistem de prindere sau 
ancorare;  
c) copertine retractabile cu structură independentă, cu ancorare exclusiv de faţada 
spaţiului comercial de care aparţine terasa şi care nu vor depăşi limita trotuarului 
spre carosabil;   
d) pergole textile retractabile.   

3) În cazul copertinelor și a pergolelor retractabile amplasate exclusiv pe fațada 
spatiului comercial, acestea se vor amplasa doar în baza unui Certificat de 
urbanism și ulterior a unei Autorizații de Construire emisă în condițiile Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu 
modificările și completările ulterioare, emise de Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Reghin; 



4) Este permisă realizarea podestelor doar pentru nivelarea terasei cu tortuarul, în 
cazul amplasării teraselor  pe domeniul public/privat cu o panta mai mare sau 
egală cu 5%. În acest caz se va ține cont obligatoriu de normele și normativele 
privind siguranta în exploatare. Se va ține cont  obligatoriu de scurgerea apelor 
pluviale existente și este recomandat evitarea amplasării de terase pe gurile de 
canal de orice tip. 

5) În sițuatia amplasării de podeste pe guri de canal de orice tip, în cazul unor 
eventuale lucrări de întreținere sau în cazul unor avarii în rețelele subterane, 
deținătorul terasei  are obligația de a elibera parțial sau în întregime, fără drept de 
contestare, în maxim 12 ore de la înștiințarea scrisă a deținătorului de rețele 
subterane sau a autorității locale competente, spațiul ocupat de terasă cu toate 
amenajarile aferente existente, suportând costurile de demontare și remontare a 
terasei. 

6) Este permisă amplasarea de corpuri de iluminat, cu lumină unitară, ambientală în 
cromatica albă sau galbenă. 

7) Este permisă amplasarea de sisteme mobile de încălzire sau răcire. Sistemele de 
încălzire sau răcire pot fi amplasate doar pe suprafața ocupată de terasă. Este 
interzisă direcționarea sistemelor de încălzire sau răcire în direcția tortuarului liber, 
a carosabilului sau a locurilor de parcare aflate adiacent. Sunt interzise corpuri de 
încălzire cu foc deschis. 

8) Se interzice amplasarea teraselor pe spaţiul verde. 
9) Aspectul mobilierului folosit va fi unitar și adaptat prin calitatea vecinătății. 
10) Este interzisă amplasarea în spațiul public a mobilierului pentru servire, inclusiv al 

automatelor de vânzare, a instalatiilor frigorifice sau de spălare.  
11) Este interzisă folosirea mobilierului turnat integral din material plastic. Elemente 

din material plastic sunt acceptate doar în combinatii cu lemn, împletituri naturale, 
aluminiu, fier forjat sau inox.  Împrejmuirea teraselor sezoniere nu este 
recomandată. 

12) În cazul amplasării teraselor pe trotuare, împrejmuirea se poate face numai prin 
panouri transparente cu înaltime maximă de 1,20 m sau prin jardiniere 
confecționate din materiale unitare cu celelalte elemente de mobilier propus. 
Înălțimea jardinierelor propriu-zise nu va depăși 0,50 m sau 1,20 m cu tot cu 
vegetație. 

13) În cazul amplasării teraselor în întregime pe spațiile de parcare publice 
împrejmuirea este obligatorie pe laturile în contact direct cu spațiul carosabil și cu 
alte locuri de parcare de pe domeniul public. Împrejmuirea va respecta condițiile 
prevăzute la alin. (12). 

14) În cazul amplasării teraselor pe domeniul public adiacent locurilor de parcare 
împrejmuirea este obligatorie în contact direct cu acestea. Împrejmuirea va 
respecta condițiile prevăzute la alin. (12). 

15) În situațiile prevăzute la alin. 13 și alin. 14 se va obține avizul Comisiei de 
Circulație Rutieră a  Municipiului Reghin. 

16) Este interzisă amplasarea de umbrele ”tip cort”. Se permite doar amplasarea de 
umbrele ”cu picior” și copertine duble retractabile conform art. 3, alin. 2, lit. b. 
Materialul de acoperire va fi monocrom, din pânză (eventual impermeabil) și 
trebuie sa excluda culorile stridente in favoarea unora pastelate. Sigla eventualilor 
sponsori, a numelui localului respectiv sau a altor însemne și denumiri nu va 
depăși 10% din suprafața totală desfașurată a unei umbrele.  

17) Sunt acceptate umbrele cu picior central sau excentric având înălțimea maximă de 
3,00 m. 

18) Umbrelele nu vor depăși limitele zonei aferente terasei. În afara programului de 
funcționare, umbrelele vor fi închise și mobilierul depozitat grupat. În caz contrar 
societatea comercială care gestionează terasa își asumă responsabilitatea pentru 



situația generată de deplasarea acestora datorită condițiilor meteorologice 
neprielnice.  

19) Nu se permite depozitarea deșeurilor rezultate în perimetrul teraselor ci doar în 
spațiile special amenajate ale unității de alimentație publică.   

20) În situația amenajării mai multor terase învecinate, acestea vor fi corelate atât ca 
amplasare cât și ca aspect.    

 
CAP. III.  METODOLOGIA DE AVIZARE ȘI AUTORIZARE  
 

Art. 4 (1) Pentru obținerea acordului Arhitectului Șef, se va depune o documentatie  cu  
cu următorul conținut:  

a) Cerere tip – Anexa nr. 2 la prezentul regulament; 
b) Dovada funcționării unui spațiu comercial de alimentație publică în imediata 

apropiere a amplasamentului solicitat  
c) Plan de situație care va conține propunerea de amenajare poziționată prin cote 
d) Fotografii ale fațadelor unităților comerciale pentru care se amenajează terasa  
e) Memoriu tehnic 
f) Poze/imagini și schițe cuprinzând forma, modelul, culoarea și materialul propus 

pentru mobilier, umbrele și împrejmuire.   
g) Alte avize/acorduri, în cazul în care se consideră necesar.   

 
        (2) Acordul se elibereaza în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, de 
către Arhitectul Șef, respectând prevederile prezentului regulament. 
   
Art. 5.(1) Pentru încheierea contractului de închiriere temporară a domeniului 
public/privat al Municipiului Reghin, se depun către Compartimentul Administrarea 
Domeniului Public următoarele documente:  
      a)   Cerere tip – Anexa nr. 3 la prezentul regulament 
      b)   Acordul Arhitectului Șef în copie 
      c)   Certificatul de înregistrare a societății în copie 
      d)   Actul de identitate a administratorului în copie    

(2) Contractul se încheie în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, de 
către Compartimentul Administrarea Domeniului Public, respectând prevederile 
prezentului regulament.  

(3) Pentru ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Reghin se percepe o 
taxă în cuantumul stabilit prin hotarâre a Consiliului Local Reghin privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale.    
 
Art. 6 Acordul de funcționare pentru terasele sezoniere amenajate pe domeniul public/ 
privat al Municipiului Reghin, se eliberează de către Compartimentul Administrație 
Publică Locală din cadrul Primariei Municipiului Reghin,  în baza acordului Arhitectului 
Șef și a contractului de închiriere pentru terenurile situate pe domeniul public/privat al 
municipiului Reghin întocmit de Compartimentul Administrarea Domeniului Public și 
Privat, în conformitate cu Regulamentul de autorizare și desfășurare a activităților 
comerciale pe raza municipiului Reghin aprobat prin HCL Reghin nr. 85/26.06.2013. 
 

Art. 7 Perioada de funcționare a teraselor sezoniere este cuprinsă între 1 martie și 31 
decembrie, în funcție de solicitările agenților economici. 
 

Art. 8 După expirarea termenului contractului de închiriere a domeniului public sau privat 
al Municipiului Reghin, imobilul - teren care a făcut obiectul închiriereii se va preda liber 
de orice construcție. 
 



Art. 9 În situația în care în anii următori se va solicita reamenajarea aceleiași terase, fară 
modificări, pentru obținerea acordului Arhitectului Șef se vor depune copii după 
documentația avizată anterior, însoțită de o cerere în care se va menționa păstrarea 
amenajărilor din anul precedent.  
 
 
 
CAP. IV SANCȚIUNI  
 

Art. 10 Nerespectarea condițiilor impuse prin prezentul regulament, duce la sancționarea 
conform prevederilor legale în vigoare,  rezilierea contractului de închiriere, precum și la 
anularea acordului de funcționare obținut pentru anul în curs.  
                        
CAP. V DISPOZITII FINALE  
 

Art. 11 În cazul în care interesul naţional sau local o impune, se reziliază de drept 
contractul de închiriere a domeniului public/privat al Municipiului Reghin, prin denunţarea 
unilaterală de către proprietar, fără plata unei despăgubiri de către acesta. 
 
Art. 12 Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, în termen de 30 de zile, 
deținătorii de terase sezoniere vor întreprinde demersurile care se impun prin prezentul 
regulament.  
 
Art. 13 Anexa 1 – Contractul cadru de închiriere, Anexa 2 – Modelul cererii pentru 
obținerea acordului Arhitectului Șef și Anexa 3 – Modelul cererii pentru încheierea 
contractului de închiriere fac parte integrantă din prezentul regulament. 
 
Art. 14 Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament se modifică în consecinţă 
orice alte dispoziții contrare, precum şi prevederile Cap. V Comerţul stradal pe raza 
Municipiului Reghin din HCL 85/2013 privind aprobarea regulamentului de autorizare şi 
desfăsurare a activităţilor comerciale pe raza Municipiului Reghin. 
 

 

   
            


