
ROMÂNIA         Anexa  la HCL nr. 341/2020 

JUDEȚUL ALBA  

MUNICIPIUL ALBA IULIA  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

REGULAMENT 

privind închirierea terenului din domeniul public al municipiului Alba Iulia pentru 

organizarea activităților comerciale în cadrul evenimentelor AlbaFest®, Festival de 

România®, Festivalul Roman Apulum®, Sărbătoarea Muzicii, Alba Iulia Music and Film 

Festival, Cântec de suflet 

 

Prezentul regulament stabilește regulile și criteriile de închiriere a terenurilor din domeniul 

public al municipiului Alba Iulia pentru organizarea activităților comerciale în cadrul 

evenimentelor AlbaFest®, Festival de România®, Festivalul Roman Apulum®, Sărbătoarea 

Muzicii, Alba Iulia Music and Film Festival, Cântec de suflet, astfel: 

a) activitățile comerciale se desfășoară în zona de eveniment (Piața Cetății Alba Carolina), 

Pietonala Mihai Viteazul și în Șanțurile Cetății; 

b) activitățile comerciale vor fi diferențiate în: alimentație publică (prepararea alimentelor şi 

produselor culinare şi de cofetărie-patiserie, precum şi vânzarea acestora populaţiei în vederea 

consumului), băuturi (alcoolice, slab alcoolice, cocktail-uri, răcoritoare, apă, ș.a.), alte produse 

alimentare, produse artizanale, acțiuni de marketing/promovare produse sau servicii; 

c) comercianții vor fi autorizați să deruleze activități comerciale conform celor definite mai 

sus, dar doar una din categoriile menționate per punct de vânzare; 

d) nu se autorizează derularea de activități comerciale pe suprafețe mai mici de 9 mp; 

e) amenajarea zonei de consum (terase, mese cu bănci și/sau scaune) se face cu acordul 

administrației locale și vor fi organizate spații comune tuturor activităților comerciale; 

f) tarifarea activităților comerciale se va face strict pentru punctele de preparare și 

comercializare astfel cum este prevăzut în hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în 

anul 2021; 

g) comercianții sunt obligați să asigure protejarea pavajului în zona de derulare a activităților 

comerciale; 

h) derularea activităților comerciale va fi supravegheată de Poliția Locală Alba Iulia și angajați 

din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat; 

i) în cazul în care în urma derulării activităților comerciale se produce pătarea/murdărirea 

pavajului care necesită intervenții specializate de curățare, comercianții vor achita o taxă de 

curățare de 100 lei/mp; 

j) excepție fac operatorii economici autorizați să deruleze activități comerciale și care au 

încheiate alte contracte cu Municipiul Alba Iulia. 

Compartimentul organizare evenimente și promovare turistică din aparatul de specialitate al 

Primarului municipiului Alba Iulia, Serviciul administrarea domeniului public și privat și 

Poliția Locală Alba Iulia vor supraveghea modul de derulare al activităților comerciale.  

 

                 

 

 Alba Iulia, 22 decembrie  2020 

 

 

Președintele ședinței,       Contrasemnează,  

        Consilier                  Secretar general  

Popescu Emil Antoniu      Jeler Marcel  

 


