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HOTĂRÂREA NR.349/2019
privind aprobarea locațiilor de desfășurare, procedurile de atribuire și taxele de participare
pentru desfășurare activități în perioada evenimentului cultural cu titlul “ Castane 2019” din
27 septembrie - 29 septembrie 2019
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,
VINERI 30 AUGUST 2019
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
449/2019;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 449/2019;
• Raportul de specialitate nr.135 / 2019, promovat de Serviciul Comercial prin care propune
aprobarea locațiilor de desfasurare, procedurile de atribuire și stabilirea unor taxe de
participare pentru desfășurare activități în zonele de desfășurare a evenimentului cultural cu
titlul “ Castane 2019”.
Având în vedere :
• Hotărârea Consiliului Local nr. 664/2018 privind taxele şi impozitele locale pentru anul 2019;
• 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. 277/2019;
• Art.7 alin.1 lit.c, alin.4, art.16 din H.G nr. 348/2004 modificată și completată;
• Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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;
• Art. 87 alin.5, art.108, art.129 alin.1,alin.2 lit.c, alin.4 lit.c, alin.14 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
• Amendamentul adus în plenul sedinței consiliului local de primarul Municipiului Baia Mare
privind introducerea la art. 1 după litera h) a literei i) : accesul în zona VIP (amenajată în zona
scenei principale, situată pe Bulevardul Unirii și zona scenei din Centrul Istoric) se face pe
bază de bilet în cuantum de 100 de lei/persoană/seară sau abonament în cuantum de 200
lei/persoană/3 zile;
• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. Se aprobă, prin derogare de la H.C.L. nr.664/2018, taxele de participare la evenimentul
cultural “ Castane 2019” , care se va desfășura în perioada 27 septembrie-29 septembrie 2019,
în zona Pţa Libertăţii și zona B-dul Unirii, după cum urmează:
a) pentru activitatea de alimentaţie publică, comercializare cozonac secuiesc, patiserie, produse
de panificație, produse de sezon și orice alte produse: 200 lei/mp/perioadă
b) pentru vânzare produselor de sezon(castane, porumb fiert, must, vin şi alte asemenea):2000
lei/căsuță de dimensiunea 3m/2m / perioadă
c) pentru vânzare produse de artizanat: 2000 lei/căsuță de dimensiunea 3m/2m/ perioadă
d) pentru jocuri gonflabile/parc de distracții: 200 lei/mp/perioadă.
e) pentru activități cu caracter distractiv /artistic in scop comercial desfasurate de persoane
costumate/artisti stradali, etc, în zona de desfașurare a festivalului, taxa este de 200
lei/persoana/perioadă;
f) pentru activitate de promovare/publicitate fara vanzare directa de produse :
150lei/mp/perioadă, în limita spațiilor disponibile din locațiile stabilite;
g) pentru producatorii care participă la Târgul produselor tradiţionale şi meşterii populari care
aparţin Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş:
10 lei /mp/perioadă pentru spaţiul efectiv ocupat de acest târg, în locația pusă la dispoziție de
către organizator.
h) Organizaţiile nonguvernamentale care doresc să participe la e venimentul cultural “ Castane
2019” (exceptând activităţile de alimentaţie publică și comerț), vor achita o taxă de 10
lei/mp/perioadă pentru spaţiul efectiv ocupat, pus la dispozitie de către organizator.
i) Accesul în zona VIP (amenajată în zona scenei principale situată pe Bu levardul Unirii și zona
scenei din Centrul Istoric) se face pe bază de bilet în cuantum de 100 de lei/persoană/seară sau
abonament în cuantum de 200 lei/persoană/3 zile.
Pentru locațiile la care nu se asigură casuțe suprafața minimă utilizată este de 10 mp, excepție
producatorii traditionali, meșterii populari și ONG.
Art.2. (1) Comercianţii deţinători de terase sezoniere sau structurile de comerț stradal care
funcţionează în perimetrul evenimentului cultural “ Castane 2019” având contracte de
închiriere, sunt scutiţi de plata taxelor de participare menţionate la art.1.
(2) În cazul în care, aceştia doresc să-şi extindă terasele, structurile de comerț stradal pe
perioada evenimentului cultural “ Castane 2019”, vor plăti taxa prevăzută la art. 1 lit.a.
Art.3. Taxa de salubrizare este cuprinsă în taxele de participare pentru desfășurare activități în
perioada evenimentului cultural prevăzute la art. 1.
Art.4. Contravaloarea curentului electric consumat de către agenţii economici, se va achita direct
operatorului.
Art.5 Se aprobă Planul amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare, în
vederea amplasării structurilor temporare pentru alimentație publică și pentru comercializarea
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unor produse de sezon, conform Anexei nr. 1A și Anexei nr. 1B, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.6

Se aprobă Caietul de sarcini pentru atribuirea prin licitație publică cu strigare a
amplasamentelor pentru desfășurare activități în zonele de desfăşurare a evenimentului cultural
“ Castane 2019”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. (1) Amplasamentele și structurile de desfașurare a activitatilor comerciale se atribuie prin licitație
publică conform Caietului se sarcini.
(2) Structurile de vânzare altele decât cele puse la dispoziție de către organizator, trebuie să fie
avizate de către Comisia de Estetică Urbană.
Art.8. Prin excepție de la regulamentul de comerț stradal aprobat prin HCL 203/2017 modificat și
completat și HCL nr.664/2018, agenții economici care în perioada și perimetrul de desfășurare a
evenimentului cultural “ Castane 2019”, cuprins între Bd. Traian, Bd. Republicii,Str. Hortensiei,
Str. Școlii, Aleea Serelor, Bd. Unirii și zona Centrul Vechi cuprins între Pța Libertății , Pța Păcii,
Str. Crișan, Str. Vasile Lucaciu, Str. Podul Viilor, Str. Gh. Șincai, desf ășoară activitați comerciale,
alimentatie publică, jocuri gonflabile/parc de distracții, pe terenuri închiriate de la instituții sau
persoane fizice/juridice, vor detine obligatoriu Acordul pentru comerț stradal eliberat de către
Municipiul Baia Mare, pentru perioada respectiva, după achitarea un ei taxe de 10 lei /mp teren
închiriat și prezentarea urmatoarelor documente:
- cerere și documente conform regulamentului aprobat prin HCL 203/2017 modificată,
- contractul de salubrizare raportat la suprafața utilizată,
- contractul de închiriere al terenului ocupat, pe durata evenimentului cultural “ Castane 2019”.
Art.9. Se stabilește Comisia de licitație în următoarea componență:
• Cameliu Gligan
- Președinte;
• Ancuța Bontea
- membru;
• Adriana Gonczi
- membru;
• Samir Vaum
- membru;
• Ana Maria Dărăban - membru;
• Liviu Ceteraș
- membru.
Art.10. Se desemnează membrii supleanți care își vor desfășura activitatea în absența membrului titular
corespunzator din comisia numită la articolul 3 din prezenta hotărâre, după cum urmează:
• Natalia Barbur;
• Anca Barcan;
• Fagi Ramona;
• Iolanda Toth.
Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Direcției Relații Publice.
Art.12. 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;
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• Serviciul Administrație Publică Locală.

Rob Marinel
Preşedinte de şedinţă
Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat
jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar al Municipiului Baia Mare

23
19
18
1
-
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