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Str. Gheorghe Şincai 37 
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HOTĂRÂREA NR.  497/2018 

privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice  în perioada evenimentului cul tural cu 

titlul  “ Castane 2018” din 28 septembrie-07 octombrie 2018 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ DE ÎNDATĂ,  

MIERCURI 29 AUGUST 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare  înregistrat sub nr.626/2018; 

• Raportul de specialitate  nr. 80 /2018 promovat de Serviciul Comercial prin care propune 

stabilirea unor taxe de utilizare temporară a locurilor publice în perioada evenimentului cultural 

cu titlul  “ Castane 2018” ; 

 

 

Având în vedere: 

• Hotărârea Consiliului Local  nr. 549/2017 privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2018; 

• Hotărârea Consiliului Local  nr.203/2017 privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurare comerţului stradal şi al altor activităţi pe domeniul public şi privat al 

municipiului Baia Mare modificat prin H.C.L. 287/2018. 

• art. 30 din Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 221/2015 privind Codul fiscal; 

• Art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

• Hotărârea Consiliului Local  nr. 419/2018 privind aprobarea organizării de către Municipiul 

Baia Mare a evenimentului cultural cu titlul “ Castane 2018” în perioada 28 septembrie-07 

octombrie 2018; 

• Art. 10, art. 36 alin. 1, alin.2 lit.c, alin. 4 lit. c  din Legea nr. 215/2001 - republicată, privind 

administraţia publică locală cu modificări şi completări ulterioare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

  

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 4, art.44, art. 45 și art.115 alineatul (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ul terioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă,  prin derogare de la H.C.L. nr.549/2017, taxele de utilizare temporară a locurilor 

publice pentru zonele de desfăşurare a  evenimentului cultural cu titlul  “ Castane 2018” în 

perioada 28 septembrie-07 octombrie 2018  după cum urmează: 
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  a) pentru activitatea de alimentaţie publică, comercializare cozonac secuiesc, patiserie, produse de 

panificație, produse de sezon și orice alte produse în perioada 28 septembrie-07 octombrie 2018  

pentru zona Pţa Libertăţii sau zona Bdul Unirii: 200 lei/mp/perioadă    

 

 b) pentru vânzarea produselor de sezon: castane, porumb fiert, must, vin şi alte asemenea:  

 

2000 lei/căsuță de dimensiunea 3m/2m în  perioada 28 septembrie-07 octombrie 2018  pentru zona  

Pţa Libertăţii sau Bdul Unirii. 

 

 c) pentru vânzare produse de artizanat: 

 

2000 lei/căsuță de dimensiunea 3m/2m în  perioada 28 septembrie-07 octombrie 2018  pentru zona  

Pţa Libertăţii sau Bdul Unirii. 

 

d) pentru jocuri gonflabile/parc de distracții în  perioada 28 septembrie-07 octombrie 2018  pentru zona 

Pţa Libertăţii  sau Bdul Unirii  - 200 lei/mp/perioadă. 

 

   

 Art.2. (1) Comercianţii deţinători de terase sezoniere care funcţionează în perimetrul  evenimentului 

cultural cu titlul    “ Castane 2018”    având contracte de închiriere, sunt scutiţi de  taxa de 

utilizare temporară a locurilor publice  menţionate la art.1.  

(2) În  cazul în care, aceştia doresc să-şi extindă terasele pe perioada  evenimentului cultural cu 

titlul  “ Castane 2018”, vor plăti taxa prevăzută la art. 1 lit.a. 

 

Art.3. Comercianţii care participă la Târgul produselor tradiţionale şi meşterii populari care aparţin 

Centrului  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, vor 

achita Primăriei Municipiului Baia Mare, pentru perioada 28.09-07.10.2018, o taxă de 10 lei 

/mp/perioadă pentru spaţiul ocupat. 

 

Art.4.  Organizaţiile nonguvernamentale care doresc să participe la  evenimentul cultural cu titlul    

 “ Castane 2018”   (exceptând  activităţile de alimentaţie publică), vor achita o taxă de 10 

lei/mp/perioadă.  

 

Art.5.  Taxa de salubrizare este cuprinsă în taxele de utilizare temporară a locurilor publice prevăzute 

la art. 1. 

 

Art.6.  Contravaloarea curentului electric consumat de către agenţii economici, se va achita  direct 

operatorului.  

 

Art.7.  (1) Suprafețele acordate comercianților se atribuie  direct pe principiul primul venit  primul servit 

în limita locurilor disponibile.   

(2) In cazul în care există două sau mai multe solicitări pentru același amplasament se va 

organiza licitație cu strigare între respectivii solicitanți cu cel puțin trei zile lucrătoare anterior 

debutului activității. La licitație pot participa doar comercianții care au depus cereri însoțite de 

documentele cerute conform anunțului publicat. 

         (3) Structurile de vânzare trebuie să fie avizate de către Comisia de Estetică Urbană.  

 

Art.8. Se aprobă Caietul de sarcini  pentru atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor 

aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare cu ocazia evenimentului cultural cu titlul    

“Castane 2018” conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 



3 

 

 

 

  9 ex. / I.M. / 03.09.2018  

Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Direcției Relații Publice.  

 

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică la: 

 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş 

• Primarul Municipiului Baia Mare 

• Direcţia Economică 

• Serviciul Comercial 

• Serviciul Public Ambient Urban 

• Direcţia Poliţia Locală 

• Direcția Relații Publice 

• Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

 

      Creț Florin Nicolae                                                                              Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 18 

Pentru 18 

Impotrivă - 

Abţineri - 


