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                                                                                                   ANEXA  nr. 2  la HCL 326/2018 

 

   Lista  amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării 

temporare a unor produse de sezon:     

 

a)  comerţ cu pop-corn, chipsuri/nachos, vată de zahăr sau alte produse similare: 

-  Parcul Municipal în zona statuii Ostașului Român – 1 amplasament; 

-  Str. Petofi Șandor lângă intrarea în Parcul Regina Maria – 2 amplasamente; 

-  Str. Valea Roșie lângă intrarea în Parcul Regina Maria – 1 amplasament. 

 

b)  comerţ cu covrigi:  

-  Str. Școlii lângă Serviciul Pașapoarte  – 1 amplasament; 

-  Str. Pășunii intersecția cu Str. Banatului lângă trecerea de pietoni – 1 amplasament; 

-  Str. George Coșbuc Nr. 38 lângă trecerea de pietoni de la magazinul Kaufland – 1 

amplasament. 

 

c) comerț cu înghețată, băuturi răcoritoare, produse de patiserie inclusiv cozonac secuiesc: 

- Piața Păcii  conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi Estetică  

Urbană – 1 amplasament; 

- Piața Libertății conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi Estetică 

Urbană – 2 amplasamente din care un amplasament pentru înghețată și un amplasament pentru 

cozonac secuiesc. 

-  Parcul Mara conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi Estetică 

Urbană – 2 amplasamente; 

-  Str. Victoriei – zona Parc R.F.N. conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de 

Arhitectură şi Estetică Urbană – 1 amplasament; 

- Str. Gării – zona Parcului din fața gării C.F.R. – conform cu planul de amplasare avizat de 

Comisia de Arhitectură şi Estetică Urban – 1 amplasament; 

- Parcul Central  al municipiului conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură 

şi Estetică Urbană – 2 amplasamente; 

-  Parcul Municipal în zona statuii Ostașului Român  conform cu planul de amplasare avizat de 

Comisia de Arhitectură şi Estetică Urbană – 1 amplasament; 

-  Intersecţia Bd. București cu Bd. Unirii în zona magazinului Cozac conform cu planul de 

amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi Estetică Urbană – 1 amplasament. 

 

d) comerț cu porumb fiert: 

    - Bd. Unirii - 2 amplasamente; 

    - Bd. București  27 - zona Center - 1 amplasament; 
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    - Str. Victoriei - zona parc RFN - 1 amplasament; 

    - Str. Gării în parcul din fața stației CFR - 1 amplasament. 

 

e) comerț cu castane prajite: 

    - Bd. Unirii - 2 amplasamente; 

    - Bd. București  27 - zona Center - 1 amplasament; 

    - Str. Victoriei - zona parc RFN - 1 amplasament; 

    - Str. Gării în parcul din fața stației CFR - 1 amplasament. 

 

f) comerț cu băuturi şi produse fast food/minuturi: 

    - Str. Câmpul Tineretului, în zona Stadionului „Viorel Mateianu” - 1 amplasament; 

    - Parcul Câmpul Tineretului, în zona Muzeului de Etnografie şi Artă Populară – 1 amplasament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


