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Fax: +40 262 212 332 
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Anunţ de interes public 

Municipiul  Baia  Mare organizează licitație publică în data de 31.08.2017, orele 12.00 etapa I 

verificarea dosarelor și în aceeași zi  etapa II strigare, pentru atribuirea amplasamentelor aflate pe 

domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare a unor produse de 

sezon aprobate prin H.C.L. nr. 301/2017, neadjudecate la licitația din data de 17.08.2017: 

 

Comerț cu înghețată:  

-Structuri mobile pe trasee itinerante – 1 structură  

-Câmpul Tineretului  conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi Estetică 

Urbană – 1 amplasament 

Comerț cu pop-corn,chipsuri,vată de zahăr sau alte produse similare: 
- Intrare în Parcul Regina Maria dinspre Str. Valea Roșie  conform cu planul de amplasare avizat de 

Comisia de Arhitectură şi Estetică Urbană –2 amplasamente 

- Intrare în Parcul Regina Maria dinspre Str. Petofi Sandor  conform cu planul de amplasare avizat de 

Comisia de Arhitectură şi Estetică Urbană – 1 amplasament 

- Câmpul Tineretului  conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi Estetică 

Urbană – 1 amplasament 

Comerț cu porumb, cartofi spiralați și castane prăjite: 
- Bd București zona Semilună  conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi 

Estetică Urbană – 1 amplasament 

- Bd Decebal  zona Meda  conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi 

Estetică Urbană – 1 amplasament 

- Bd București zona Center  conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi 

Estetică Urbană – 1 amplasament 

- Câmpul Tineretului  conform cu planul de amplasare avizat de Comisia de Arhitectură şi Estetică 

Urbană – 2 amplasamente 

Licitaţia se va desfășura în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 161/2017 modificată de H.C.L. nr. 

193/2017 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare – str. Gheorghe Șincai nr. 37. 

Caietul de sarcini poate fi consultat pe site-ul Municipiului Baia Mare la sectiunea Activități 

comerciale ( www.baiamare.ro)  sau la Direcția Relații Publice, Biroul Relații cu Publicul, str. 

Gheorghe Șincai nr. 37, începând cu data de 25.08.2017. Costul Caietului de Sarcini este de 20 lei/ 

fiecare locație și se achită la Casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare. 

Termenul limită de depunere a dosarelor cu ofertele va fi cel mai tîrziu în data de 31.08.2017, ora 

11.00. 

Informaţii suplimentare privind modul de desfãsurare a procedurilor de licitație, se pot obține la 

numărul 0372-036996 - Serviciul Comercial. 

 

Cătălin Cherecheș 

Primarul Municipiului Baia Mare 


