
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 ex. / N.M. / 02.11.2018  

 

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR.588/2018 

privind utilizarea temporară a locurilor publice în perioada 30 noiembrie 2018 - 14 ianuarie 2019 

pentru organizarea "Târgului de Crăciun 2018”  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

MIERCURI 31 OCTOMBRIE 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.        

769/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 94/16.10.2018, promovat de Serviciul Comercial, prin care se 

propune stabilirea unor taxe de utilizare temporară a locurilor publice pentru perioada 30 

noiembrie 2018 - 14 ianuarie 2019. 

 

Având în vedere : 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 7, pct. 13; 

• Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de 

piață, în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurare comerţului stradal şi al altor activităţi pe 

domeniul public şi privat al municipiului Baia Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.203/2017,  cu modificările și completările ulterioare; 

• Art. 36 alin.2 lit.c, alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Amendamentele aduse în cadrul comisiilor de specialitate și în plenul ședinței Consiliului 

Local; 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;  

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă organizarea ”Târgului de Crăciun” în perioada 30 noiembrie 2018 - 14 ianuarie 2019 în 

locația Piaţa Libertăţii. 

 

Art.2 Se aprobă utilizarea temporară a locurilor publice de către agenţii economici/ asociații și 

fundații/alte entități cu sau fără personalitate juridică, cu condiţia ca aceştia să utilizeze în  

desfăşurarea activităţii căsuțe de lemn sau alte structuri de vânzare din lemn avizate de Comisia 
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de Arhitectură și Estetică Urbană  din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, sau să utilizeze 

căsuțe puse la dispozitie de către Municipiul Baia Mare.  

 

Art.3 Se stabilesc, prin derogare de la Hotărârea Consiliului Local nr. 549/2017, taxele de utilizare 

temporară a locurilor publice pentru zona de desfăşurare  dupa cum urmează:  

 

- 20 lei/perioada/mp - pentru închirierea terenului în suprafață de minim 10 mp, pana la 20 mp, 

respectiv 10 lei/perioadă/mp pentru suprafețe mai mari de 20 mp, pentru activitatea de  

alimentaţie publică, desfacerea  produselor de artizanat,  produselor alimentare şi produse  

industriale de sezon. 

 

 

- 5 lei/perioada/mp - pentru închirierea terenului în suprafata de minim 10 mp maxim 20 mp, 

pentru activitatea de promovare produse fară desfacere și pentru activități ce se vor organiza de 

către asociații și fundații fără scop lucrativ, inclusiv pentru vânzarea unor produse în scopul 

adunării de fonduri pentru actiuni caritabile. 

 

Art.4 Pentru structurile de vânzare (căsuțe din lemn) care sunt puse la dispoziția utilizatorilor de către 

SPAU, se va achita taxa de utilizare/închiriere catre acest serviciu la tarifele de 500 lei/perioada, 

pentru căsuța cu suprafața de 7,5 mp și tariful de 100 lei/perioada, pentru casuța cu suprafața de 

3 mp. 

 

Art.5 În cazul în care se depun 2 sau mai multe cereri pentru același amplasament sau căsuță se va 

organiza licitație cu strigare, între agenții economici care au depus solicitare, în termen de 3 zile 

de la expirarea perioadei de depunere a solicitărilor. Prețul de pornire este cel prevăzut la art.3 și 

art.4 Pasul de licitație este de 10% din prețul de pornire. 

 

Art.6 Se aprobă amplasarea unui patinoar artificial demontabil  în Piaţa Libertăţii în suprafaţă de minim 

600 mp și maxim 900 mp, suprafată în care este cuprinsa și cea ocupata de instalatiile și 

structurile de deservire a patinoarului. În situația în care sunt mai mulți agenți economici care își 

manifestă interesul pentru amplasare patinoar se va organiza licitație publică cu strigare, între cei 

care au depus solicitare, în termen de 3 zile de la expirarea perioadei de depunere a solicitărilor. 

Prețul de pornire este cel prevăzut la art.7. Pasul de licitație este de 10% din prețul de pornire.  

 

Art.7 Taxa de utilizare temporară a locurilor publice pentru patinoar, va  fi în cuantum de 0,10 lei/mp/zi, 

pentru suprafața ocupată. 

 

Art.8 Se aprobă amplasarea unui parc de joaca pentru copii  în Piaţa Libertăţii,  în suprafaţă minim 200 

mp și maxim 400 mp. În situația în care sunt mai mulți agenți economici care își manifestă 

interesul pentru amplasarea parcului de joacă,  se va organiza licitație publică  cu strigare, între 

cei care au depus solicitare, în termen de 3 zile de la expirarea perioadei de depunere a 

solicitărilor. Prețul de pornire este cel prevăzut la art.9. Pasul de licitație este de 10% din prețul de 

pornire. 

 

Art.9 Taxa de utilizare temporară a locurilor publice - parc de joaca pentru copii  va  fi în cuantum de 

0,10 lei/mp/zi pentru suprafața ocupată. 

 

Art.10 Perioada de funcţionare a patinoarului și a parcului de joaca pentru copii va fi 30 noiembrie 2018 

- 14 ianuarie 2019 cu posibilitatea de prelungire, la solicitarea beneficiarilor, cu condiția achitării 

taxei de utilizare prevăzută de prezenta hotărâre. 

 

Art.11 Comercianţii - membrii ai asociaților de profil, care participă la Târgul produselor tradiţionale şi  

meşterii populari care aparţin Centrului  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
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Tradiţionale Maramureş,  vor achita 10 lei/pe terenul ocupat de o masa pentru intreaga perioada. 

Comercializarea se va face doar la mesele, cu insemnele municipiu lui Baia Mare, care le sunt 

puse la dispozitie de catre SPAU, taxa de închiriere a mesei  este de 10 lei / masa/ perioada și 

se va încasa de către SPAU. 

 

Art.12  (1) Cererile pentru atribuire locații, vor avea atașate:  

- documentele care fac dovada că agenții economici/ alte entități cu sau fără personalitate 

juridica care solicită participarea la Târgul de Iarnă, sunt autorizați să  desfașoare  activități 

economice,  

-  avizele și autorizațiile cerute de lege în funcție de specificul activităților pe care  le desfășoară 

- avizul Comisiei de  Arhitectură și Estetică Urbană pentru participantii cu structura de vanzare 

proprie,  

- o garanție de 30%  din suma aferentă amplasamentului, care se va  restitui la sfârșitul 

perioadei  în termen de 15 zile de la data depunerii cererii. 

- certificat fiscal din care sa rezulte ca nu au datorii la bugetul local al mun. Baia Mare,  

- declarație pe proprie răspundere că nu au datorii către municipiul Baia Mare, ca urmare a unor 

contracte civile,   

 

(2) Documentele descrise la aliniatul precedent se vor depune la Centrul de Informații pentru 

Cetățeni din cadrul sediului central al Primăriei munic ipiului Baia Mare de pe Str. Gh. Sincai, în 

perioada 12- 19 noiembrie 2018. În cazul în care nu se atribuie toate spațiile până la 

26.11.2018, se vor putea depune cereri ulterior pentru spatiile neatribuite, în condițiile stabilite la 

aliniatul precedent. 

 

(3) Garanţia de participare la procedura de atribuire locație  a ofertanţilor rămâne la dispoziția 

locatorului ca și garanție de bună execuție a convenției și se restituie locatarului pe baza cererii 

în termen de 15 zile de la încheierea evenimentului. 

 

Persoanele participante la atribuire sau licitaţie sunt obligate să deţină delegaţie din partea 

societăţii comerciale sau împuternicire, să prezinte cartea de identitate şi copia acesteia.  

Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea amplasamentelor, respectiv nu este eligibil, 

orice ofertant care se află în oricare din următoarele situaţii:  

 

- Nu face dovada obiectului de activitate pentru care a depus cerere atribuire locație; 

- Nu a depus garanţia de participare la atribuire locație;  

- Nu a primit Avizul favorabil din partea Comisiei de Arhitectură şi Estetică Urbană.  

 

Art.13 Contravaloarea taxei de utilizare a domeniului public trebuie achitată conform contractului în 

termen de 3 zile de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii contractului și eliberarea 

amplasamentului. 

 

Art.14 Iluminatul ornamental al căsuțelor puse la dispoziție de către SPAU, se real izează de către 

Municipiul Baia Mare, iar agenții economici au obligația să asigure funcționarea zilnică în 

perioada de desfășurare a târgului, în intervalul orar minim: 12.00 -20.00, sub sancțiunea aplicării 

unei suprataxe în cuantum de 500% din taxa/mp pentru perioadele în care nu funcționează, iar 

comercianții și ceilalți participanți prin majorarea taxei și executarea garanției .  

 

Art.15 Este interzisă comercializarea următoarelor produse: pop-corn, vată de zahăr; de asemenea 

este interzisă expunerea mărfurilor spre vânzare, sau amplasarea unor structuri în afara 

amprentei acoperișului căsuțelor sau structurilor de vânzare, excepție instalațiile pentru prăjit 

castane, încălzit vin sau alte băuturi calde cu foc deschis respectiv prepararea unor mâncăruri 

calde cu utilizarea unor instalații care să aibă un aspect plăcut care se vor amplasa în afara dar 

imediata apropiere a  căsuțelor. 
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Art.16 Se împuternicește primarul municipiului cu stabilirea amplasamentelor pentru amplasarea 

structurilor, desemnarea membrilor comisiei de licitatie pentru situațiile prevazute de art. 5,6,8 al 

prezentei hotarări și efectuarea demersurilor legale pentru organizarea ”Târgului de Crăciun 

2018”.  

  

Art.17  Prezenta hotărâre se comunică la: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare; 

 Direcția Generala de Acțiune Civică; 

 Serviciul Public Ambient Urban; 

 Direcţia Economică; 

 Direcția Patrimoniu; 

 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

Lupșa Ștefan                                                                                 Contrasemnat 

Preşedinte de şedinţă                                                                   Lia Augustina Mureşan 

                                                                                                                      Secretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 22 

Pentru 20 

Impotrivă - 

Abţineri 2 


