
Municipiul Orăștie 

Nr.17916/16.12.2022             

  

 

 

 
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de amplasare a teraselor sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie 

 

 

Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune  aprobarea Regulamentului privind aprobarea Regulamentului de amplasare a 

teraselor sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie 

 

 

  
    În ultimii ani  au fost solicitări pentru amplasarea teraselor în Municipiul Orăștie,  dar  de multe ori au fost amplasate aleatoriu, 

fapt ce a dus la deteriorarea imaginii urbanistice a mai multor zone din Municipiul Orăștie. Autoritatea publică locală are obligația 

supravegherii activității agenților economici din Municipiul Orăștie pentru a asigura respectarea prevederilor legale și asigurarea 

unui climat de siguranță atât pentru agenții comerciali, cât și pentru clienții acestora.  

 
    Prezentul regulament propus spre aprobare tratează procedura de autorizare a teraselor sezoniere conform Legii nr. 50/1991, 

condițiile de amplasare și aspect care trebuie îndeplinite astfel încât să nu fie afectat specificul local, arhitectura cu valoare istorică și 

fluxurile de circulație în cadrul fondului construit istoric. 

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:  

• Proiectul de hotărâre (.pdf în atașament) 

• Referatul de aprobare (.pdf în atașament) 

• Raportul de specialitate (.pdf în atașament) 

• Regulamentul privind amplasare a teraselor sezoniere în zona Centrului Istoric al Municipiului Orăștie 

 

Documentația poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a Primăriei municipiului Orăștie, la adresa: https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-

decizionala; 

• la sediul Primăriei municipiului Orăștie, Piața Aurel Vlaicu  nr.3 (panoul de afişaj); 

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Primăriei și Compartimentul 

Informații pentru Cetățeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local. 

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență 

decizională se pot depune până la data de 18 ianuarie 2023. 

• prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul: https://primariaorastie.ro/ro/transparenta-

decizionala/proiect-de-hotarare-nr-279-2022&page=1  

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@orastie.info.ro  

• prin poștă, pe adresa Piata Aurel Vlaicu, nr.3, Orăștie 

• la sediul instituției, Compartimentul Informații pentru Cetățeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local, de luni până  

vineri, între orele 8:00-15:30   

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de hotărâre .....” 

 

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-

decizionala 

 

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în 

cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică 

până la data de 18 ianuarie 2023. 

 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0254/241513, e-mail: 

primaria@orastie.info.ro , persoană de contact: jr.Fleșeriu Ciprian 

 

Publicat la data de 16.12.2022, aflat în dezbatere publică până la data de 18.01.2023. 

            

            

 

https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-decizionala
https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-decizionala
https://primariaorastie.ro/ro/transparenta-decizionala/proiect-de-hotarare-nr-279-2022&page=1
https://primariaorastie.ro/ro/transparenta-decizionala/proiect-de-hotarare-nr-279-2022&page=1
https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-decizionala
https://www.primariaorastie.ro/ro/transparenta-decizionala

