
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 76 
Din 16.12.2021

Privind aprobarea organizării Târgului de Crăciun pe raza comunei Băiuţ

Consiliul local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
16.12.2021;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local ca 
şi raportul de specialitate prezentat de d-1 secretar Pop Aurelian;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu 
produse şi servicii în unele zone publice cu modificările şi completările ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin.l, alin. 2 lit. c şi alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrative cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă organizarea Târgului de Crăciun în sezonul de iarnă în comuna Băiuţ 
în data de 19.12.2021 între orele 9.00-22.00.

Art. 2 (1) Târgul de Crăciun se va desfăşura în parcurile şi în piaţa de alimente din 
centrul localităţii Băiuţ.

(2) în cadrul Târgului de Crăciun se va permite comercializarea de produse alimentare 
şi nealimentare ale comercianţilor persoane fizice, juridice, meşteşugari sau asociaţii ale 
crescătorilor de animale. Comercianţii persoane fizice, juridice sau asociaţii ale crescătorilor 
de animale vor deţine toate autorizaţiile doveditoare ale comercializării de produse sigure 
pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor ( autorizaţii emise de Direcţia de sănătate 
publică şi Direcţia sanitar-veterinară). De asemenea, se vor putea desfăşura diverse 
activităţi/manifestări cultural artistice aprobate de Consiliul Local în limita resurselor 
financiare alocate.

(3) Toţi participanţii vor respecta regulile PSI şi SSM în vigoare şi vor suporta 
consecinţele nerespectării acestora.

(4) Nu se vor percepe taxe pentru ocuparea terenului atât în cazul comercianţilor 
persoane fizice cât şi în cazul celor juridice.

Art. 3 In ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea societăţii în 
cadrul târgului, acestea au următoarele obligaţii:

1. Societăţile sau comercianţii persoane fizice care vor comercializa produse 
alimentare care se vor consuma la faţa locului, au obligaţia de a colecta hârtiilor, 
ambalajelor, paharelor din plastic. în perimetrul amenajat pentru servirea acestor



produse;
2. De a asigura păstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de precolectare a deşeurilor,

precum şi în spaţiile şi în jurul spaţiilor pe care le folosesc;
3. De a depozita separat deşeurile menajere de cele reciclabile.
Alt. 4 Prezenta Hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ:
Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Consiliului Judeţean Maramureş 
Site-ul comunei Băiuţ 
Dosar 
Afişier

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIUPEI NOIEM1

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 
POP AURELIANA^CrOR

Cvorum: LL  voturi pentru._____voturi împotrivă
Şi abţineri din ¡1 consilieri prezenţi în total 11 consilieri


