
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

1 
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

 

BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂŢI COMERCIALE 

 

Biroul cuprinde 1 post de conducere şi 7 posturi de execuţie.  

Activitatea biroului a fost coordonată în decursul anului 2019 astfel: - perioada 01.01.2019-31.12.2019-Şef 

birou Ilie Petrovici. 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE  

- Emiterea Acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale în baza HCL 110/2016. 

- Întocmirea referatului de specialitate în vederea emiterii dispoziţiilor de anulare a acordurilor comerciale 

emise în baza HCL 110/2016, în cazul încetării activităţii societăţilor comerciale.  

-Emiterea acordului de comerţ stradal în baza HCL 139/2011 care stabileşte cadrul unitar pentru autorizarea 

şi desfăşurarea activităţilor comerciale stradale de lungă durată, sezoniere şi ocazionale în zone publice ale 

Municipiului Timişoara.  

-Emiterea acordului pentru activităţi desfăşurate pe terase sezoniere amplasate în faţa unităţilor care au 

profil de alimentaţie publică din Municipiul Timişoara. Emiterea de avize pentru desfăşurarea de activităţi 

comerciale cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate în Municipiul Timişoara în conformitate cu 

aprobarea Comisiei de Ordine Publică.  

-Urmărirea şi punerea în executare a sentinţelor civile definitive şi irevocabile transmise de către Serviciul 

Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.  

-Avizarea unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice în conformitate cu 

Hotărârea nr. 843/14.10.1999 având ca obiect încadrarea pe tipuri de unităţi independente. 

-Intocmire adrese/acorduri, avize propunând avizarea favorabilă a cererilor sau dupa caz, motivarea 

respingerii documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
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-Verificare pe teren a cererilor înregistrate de către persoane fizice/juridice în vederea 

autorizării atât pe domeniul public al Municipiului Timişoara, cât şi pe domeniul privat al persoanelor 

fizice/juridice.  

-Stabilirea taxelor pentru utilizarea temporară a domeniului public generate de desfăşurarea activităţilor de 

comerţ stradal precum şi taxele pentru eliberarea acordului/avizului şi alte taxe locale care intră în 

competenţa biroului.  

-Transpunere în practică a Hotărârilor Consiliului Local care intră în competenţa Biroului Autorizare 

Ativităţi Comerciale, precum şi alte acte normative prevăzute de legislaţia în vigoare şi atribuite în 

competenţa biroului.  

-Preluarea sesizărilor, a reclamatiilor şi a altor documente repartizate de sefii ierarhici în vederea întocmirii 

răspunsurilor în termenul prevazut de lege sau conform dispoziţiilor curente.  

-Elaborarea şi urmărirea modului de implementare a Sistemului de management al calităţii în cadrul biroului 

precum şi respectarea cerinţelor documentaţiei Sistemului de management al calităţii în propria activitate.  

-Implementarea actelor normative prevăzute de legislaţia în vigoare precum şi a Hotărârilor Consiliului 

Local atribuite în competenţa biroului. 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII  

 

În perioada 01.01.2019-31.12.2019 au fost înregistrate/prelucrate la sediul Primăriei Municipiului 

Timişoara, Biroul Autorizare Activităţi Comerciale un numar de 5814 solicitari ( inregistrari+vize acord 

exerciții comerciale și prelungiri acord pentru desfașurarea comerțului ambulant, avize activitati recreative, 

avize Târg de Crăciun, Târg de Paște, avize desfasurare evenimente pe raza Municipiului Timişoara). 

 

Nr.crt. FELUL ACTULUI NR.DOCUMENTE EMISE 

1.  Acord pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale 

emis/vizat în baza HCL 110/2016 

3815 

2.  Acord pentru desfăşurarea comerţului ambulant pe 531 
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raza Municipiului Timişoara emis/prelungit 

3.  Notificare referitor activiăți jocuri de noroc/pariuri 41 

4.  Avize pentru desfăşurare evenimente pe raza 

Municipiului Timişoara 

1002 

5.  Avize activitate Parcul Copiilor emis/prelungit 40 

6.  Notificări de soldare/lichidare 50 

7.  Cereri diverse 144 

8.  Cereri anulare Acord pentru desfăşurareaexerciţiilor 

comerciale cf L650/2002 

61 

9.  Modificare temporara orar de funcționare/eveniment 60 

10.  Prelungire contracte de concesiune/inchiriere 20 

11.  Dispozitii Primar 59 

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020 

-  Atingerea unui nivel mai ridicat decat in anul precedent al veniturilor încasate la bugetul local al 

municipiului Timişoara, provenite din autorizarea activităţilor comerciale.  

- Maximizarea indicelui de performanţă al Biroului Autorizare Activităţi Comerciale stabilit prin 

Standardul de management al calitatii – Monitorizarea Performantelor. 

- Adaptarea programului informatic astfel încât să se asigure un circuit rapid al documentelor. 

- Perfectionarea programului informatic in vederea realizarii procesului de digitalizare al activitatii .  

- Elaborarea unor hotărâri ale consiliului local privind reglementarea diverselor aspecte ale autorizării 

activităţilor comerciale care se desfăşoară pe raza Municipiului Timişoara 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

 

4 
 

- Implementarea unor proiecte pilot in colaborare cu alte departamente din cadrul 

Primariei Municipiului Timisoara, menite sa dezvolte din punct de vedere comercial, turistic si 

economic municipiul in contextul Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021 

 


