
     
    C A T R E, 

 

    MUNICIPIUL BAIA MARE 

 
Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimţământul pentru procesarea şi stocarea de către Primăria Baia Mare a 

datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în conformitate cu Legea nr. 190 din 18 

iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal.    DA                                                   NU       
Dacă nu aţi bifat căsuţa DA, formularul nu va fi luat în considerare! 

 

 

Subsemnatul __________________________, domiciliat în _______________ 

Str._________________________, nr.____________, administratorul/reprezentantul 

______________________________, cu sediul în __________________________ 

Str. ______________________, nr. ___________, prin prezenta solicit eliberarea Acordului de 

utilizare temporara a domeniului public pentru perioada:  

1. 27.02 - 02.03.2023 - 1 Martie; 

2. 05.03 - 09.03.2023 - 8 Martie; 

Se vor comercializa ___________________________________________________ 

 Bulevardul Unirii pe partea cu Hotel Mara între Str. Progresului şi Hotel Mara 

___________________________________________________________________ 

Nr. telefon de contact _________________________ 

Persoana de contact ___________________________ 

Anexez cererii următoarele documente: 

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

autorizare vânzare ambulantă; 

- pentru P.F.A., I.I. sau I.F.: certificat de înregistrare, rezoluţia Directorului Oficiului Registrului 

Comerţului şi certificat constatator pentru autorizare vânzare ambulantă; 

- chitanțele de plată a tarifelor de închiriere (atât pentru masă şi teren) 

- Certificat fiscal eliberat de Direcţia de Venituri prin care se va face dovada că nu are datorii față de 

bugetul local; 

TARIFE: 

- 360 RON/masă/perioadă conform H.C.L. 527/2022 și se va achita la casieria  

Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare Str. Serelor Nr.2; 

- 56 RON/teren/perioadă conform H.C.L. 524/2022 și se va achita la casieria  

Municipiului Baia Mare Str. Gh Șincai Nr.37 (exceptând vânzare flori); 

- 84 RON/perioadă conform H.C.L. 524/2022 (vânzare flori); 

 

OBSERVAŢIE. Este exclusă închirierea mai mult de 2 mese alăturate pentru acelaşi 

operator economic. 

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

                                               

DATA ______________                     SEMNATURA _______________ 


