
 

     

C A T R E, 

 

     MUNICIPIULUI  BAIA MARE 

 

 

 Subsemnatul __________________________ domiciliat în ______________ 

Str. _________________nr. _________, administratorul (patronul) firmei 

_______________________________ cu sediul în _______________________ 

Str. ______________________ nr. ___________, prin prezenta va rog sa binevoiti     

a-mi aproba participarea cu un stand la “FESTIVALUL CASTANELOR 2017” în 

perioada  ____________________________ 

 Se vor comercializa _______________________________________________ 

 Solicit ______________ mp 

            - Curent electric            DA            NU 

Ma oblig sa respect întru totul conditiile impuse de catre organizator. 

 Nr. telefon de contact _________________________ 

 Persoana de contact ___________________________ 

Anexez cererii următoarele documente: 

- pentru persoane juridice actele firmei: certificat de înregistrare, act constitutiv şi 

eventuale acte adiţionale 

- pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale sau individuale:certificat de 

înregistrare, rezoluţia Directorului Oficiului Registrului Comerţului  

- aviz sanitar – veterinar pentru agenţii economici care vor desface produse de origine 

animală. 

- fotografia standului 

 NOTĂ: Se va nota cu x peste DA în cazul în care solicitaţi curent electric.  

ATENŢIE!  1.   CORTURILE AGENTILOR ECONOMICI CE COMERCIALIZEAZĂ 

PRODUSE   ALIMENTARE  SAU ARTIZANAT  VOR FI  OBLIGATORIU DE CULOARE 

BEJ  . 

                        2. NU SE VOR COMERCIALIZA ÎN ACEST AN PRODUSE 

NEALIMENTARE (ÎMBRĂCĂMINTE, JUCĂRII ETC...) CU EXCEPŢIA PRODUSELOR 

DE ARTIZANAT SAU A ARTICOLELOR DIN BLANA.  

                       3.   Toţi comercianţii care vor declara putere instalată mai mică faţă de ce 

se va gasi în teren în momentul verificării sau vor asigura energie electrică din 

bransamentul propriu altor consumatori, vor fi debranşaţi automat fără preaviz. 

                   4.  Menţionez că am luat la cunoştinţă de taxele ce vor fi percepute 

conform H.C.L. nr. 285/2017, 398/2017,337/2017 și 399/2017 

                                                                                             VEZI VERSO 



 

 
                    a) pentru activitatea de alimentaţie publică, comercializare cozonac secuiesc, în perioada                  

2017  pentru zona B-dul Unirii  şi P-ţa Libertăţii: 

  

302 lei/mp/perioadă   pentru suprafeţele cuprinse între 20 -50 mp pentru o singură locaţie; 

252 lei/mp/perioadă   pentru suprafeţele cuprinse între 51 -100 mp pentru o singură locaţie; 

202 lei/mp/perioadă   pentru suprafeţele cuprinse între 101 -500 mp pentru o singură locaţie; 

152 lei/mp/perioadă   pentru suprafeţele de peste 500 mp pentru o singură locaţie. 

 

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

 

202 lei/mp   în  perioada  5-8 octombrie   2017  pentru zona B-dul Unirii  şi P-ţa Libertăţii. Suprafaţa minimă ce se va 

putea solicita este de 10 mp. 

 

c) pentru vânzare produse de artizanat: 

202 lei/mp   în  perioada       5-8 octombrie   2017     2017  pentru zona B-dul Unirii. Suprafaţa minimă ce se va putea 

solicita este de 10 mp. 

 

d) pentru parc de distracţii  în  perioada      5-8 octombrie   2017       pentru zona B-dul Unirii: 202 lei/mp/perioadă. 

 

e) pentru jocuri gonflabile  în  perioada     5-8 octombrie   2017        pentru zona B-dul Unirii  202 lei/mp/perioadă. 

 

                   5.  Agentii economici care comercializeaza produse  alimentare de origine animală sau  

nonanimală, sau care vor desfăşura servicii de alimentaţie publică se vor prezenta la sediul Direcţiei 

Sanitar Veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Maramureş, situat în Baia Mare Str. Vasile 

Alecsandri nr. 66,  Serviciul Catagrafie , Inregistrare , Evaluare TRACES  , între orele : 08.00-

12.00.Solicitanţii vor avea asupra lor documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor a activităţii, sau autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare care vor fi 

verificate în baza de date a serviciului  respectiv. 

 6.     Se vor alege din schita anexata  3 locații   preferate  care una din acestea să fie ocupată 

și se înscrie aici ordinea de prioritate a amplasamentului 

  1.___________    2.________________  3. ________________ 

Spațiile  bifate sau ixate  deja sunt ocupate. 

Atribuirea spatiilor rămase se va face în funcție de suprafața solicitată și ordinea de înscriere. 

7.    Organizatorul îşi rezervă dreptul ca în perioada înscrierilor să impună anumite condiţii 

participanţilor cu privire la produsele ce se vor putea comercializa pe perioada Festivalului 

Castanelor 2017. 

 8.    Am luat la cunoştinţă de condiţiile impuse de organizator pe care mă oblig să le respect 

în totalitate.   

                                                                             

DATA                                                                              SEMNATURA 


