Condițiile și taxele de participare pentru vânzătorii ambulanți la Târg de
Toamnă/Őszi Sokadalom 26-28 august 2016
Condițiile de participare pentru prestatori de alimentație publică, cu cort şi terasa de
alimentație publică la evenimentul Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom 2016

Participanţii prestatori de alimentaţie publică, cu cort şi terasa de alimentaţie publică, la
actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom organizat in Targu Secuiesc în
perioada 26-28 august 2016 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de a efectua prestări servicii de alimentaţie
publică, despre provenienţa mărfurilor oferite spre vânzare precum şi autorizaţiile necesare
desfăşurări activităţii;
b) să vândă exclusiv numai: - mâncăruri gătite pe loc,
- bere şi răcoritoare la pahar respectiv ambalaj plastic
c) să plătească ca taxă de participare până la termenul stabilit, respectiv până la 22 august
2016, prin transfer bancar în contul Primaria Tg Secuiesc, cu numărul
RO35TREZ25721A300530XXXX deschis la Trezoreria Tg. Secuiesc, cod fiscal 4201813, sau
personal la Biroul Taxe și Impozite.
d) să respecte poziţia amplasamentului conform hărţii anexate la prezenta invitaţie;
e) să semneze contract de participare la evenimentul Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom în
perioada 8-12 august 2016
f) amplasamentul bucătăriei/spaţiul unde se pregătește mâncarea de preferinta să fie unul
rustic (din lemn)
Organizatorul, Primaria Tg Secuiesc va asigura pentru participanți:

a) 4 spaţii de vânzare a cate 120 mp si 1 spatiu de 220 mp pentru prestatorii de alimentaţie
publică cu cort şi terasă în perioada 26-28 august 2016
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi;
c) ordinea si disciplina în jurul cortului şi a terasei de alimentaţie publică;
d) drumul de acces la locaţia manifestării;
e) acces la energie electrică până la o putere de maxim 7 KWh.
Se punctează în plus dacă prestatorul a mai participat la una sau mai multe evenimente de
Targ de toamna, și organizatorii au considerat că prezenţa prestatorului a fost una corectă.

În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite, organizatorii vor organiza licitaţie.
Condițiile de participare pentru prestatori de alimentație publică, producători/vânzători
de popcorn, porumb fiert, vată de zahăr, fulgi de gheată, inghețată, dulciuri la
evenimentul Targ de toamna 2016

Participanţii prestatori de alimentaţie publică, producători/vânzători de popcorn, porumb
fiert, vată de zahăr, fulgi de gheată, ingheţată, la actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi
Sokadalom organizat in Targu Secuiesc în perioada 26-28 august 2016 trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de a efectua prestări servicii de alimentaţie
publică, despre provenienţa mărfurilor oferite spre vânzare precum şi autorizaţiile necesare
desfăşurări activităţii;
b) să vândă exclusiv numai: popcorn, porumb fiert, vată de zahăr, fulgi de gheată, ingheţată;
c) să plătească ca taxă de participare până la termenul stabilit, respectiv 22 august 2016, prin
transfer bancar în contul Primaria Tg Secuiesc, cu numărul RO35TREZ25721A300530XXXX
deschis la Trezoreria Tg. Secuiesc, cod fiscal 4201813, sau personal la Biroul Taxe și Impozite.
d) să respecte poziţia amplasamentului conform hărţii ataşate;
e) să semneze contract de participare la evenimentul Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom în
perioada 8-12 august 2016
Organizatorul, Primaria Tg secuiesc va asigura pentru participanți:

a) min. 5 - max. 10 spaţii de vânzare pentru prestatorii de alimentaţie publică,
producători/vânzători de popcorn, porumb fiert, vată de zahăr, fulgi de gheată, ingheţată în
perioada 26-28 august 2016;
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi;
c) ordinea si disciplina în jurul locului de vânzare;
d) drumul de acces la locaţia manifestării;
e) acces la energie electrică până la o putere de maxim 3 KWh.
În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite, organizatorii vor organiza licitaţie.

Condițiile de participare pentru prestatori de alimentație publică, producători/vânzători
de hot-dog, sandvis, saorma la evenimentul Targ de toamna 2016

Participanţii prestatori de alimentaţie publică, producători/vânzători
de hot-dog la
actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom organizat in Targu Secuiesc în
perioada 26-28 august 2016 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de a efectua prestări servicii de alimentaţie
publică, despre provenienţa mărfurilor oferite spre vânzare precum şi autorizaţiile necesare
desfăşurări activităţii;
b) să vândă exclusiv: hot-dog;
c) să plătească ca taxă de participare, până la termenul stabilit, respectiv 22 august 2016, prin
transfer bancar în contul Primaria Tg Secuiesc, cu numărul RO35TREZ25721A300530XXXX
deschis la Trezoreria Tg. Secuiesc, cod fiscal 4201813, sau personal la Biroul Taxe și Impozite.
d) să respecte poziţia amplasamentului conform hărţii ataşate;
e) să semneze contract de participare la evenimentul Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom în
perioada 8-12 august 2016
Organizatorul va asigura pentru participanți:

a) min. 5 - max. 10 spaţii de vânzare pentru prestatorii de alimentaţie publică,
producători/vânzători de hot-dog în perioada 26-28 august 2016;
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi;
c) ordinea si disciplina în jurul locului de vânzare;
d) drumul de acces la locaţia manifestării;
e) acces la energie electrică până la o putere de maxim 3 KWh.
În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite, organizatorii vor organiza licitaţie.
Condițiile de participare pentru prestatori de alimentație publică, producători de
„kürtőskalács” şi/sau langoş, la evenimentul Targul de toamna 2016

Participanţii prestatori de alimentaţie publică, producători de „kürtőskalács” şi/sau langoş la
actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom organizat in Targu Secuiesc în
perioada 26-28 august 2016 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de a efectua prestări servicii de alimentaţie
publică, despre provenienţa mărfurilor oferite spre vânzare precum şi autorizaţiile necesare
desfăşurări activităţii;
b) să vândă exclusiv numai: „kürtőskalács” şi/sau langoş;
c) să plătească ca taxă de participare până la termenul stabilit, respectiv 22 august 2016, prin
transfer bancar în contul Primaria Tg Secuiesc, cu numărul RO35TREZ25721A300530XXXX
deschis la Trezoreria Tg. Secuiesc, cod fiscal 4201813, sau personal la Biroul Taxe și Impozite.
d) să respecte poziţia amplasamentului conform hărţii ataşate;
e) să semneze contract de participare la evenimentul Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom în
perioada 8-12 august 2016
Organizatorul va asigura pentru participanți:

a) min. 5 - max. 10 spaţii de vânzare pentru prestatorii de alimentaţie publică producători de
„kürtőskalács” şi/sau langoş în perioada 26-28 august 2016;
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi;
c) ordinea si disciplina în jurul locului de vânzare;
d) drumul de acces la locaţia manifestării;
e) acces la energie electrică până la o putere de maxim 5 KWh.
În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite, organizatorii vor organiza licitaţie.
Condițiile de participare pentru meșterii populari, producători și vânzători de obiecte
artizanale, producători de produse traditionale la evenimentul Targ de toamna 2016

Participanţii meșterii populari, producători și vânzători de obiecte artizanale, producători de
produse traditionale la actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom organizat in
Targu Secuiesc în perioada 26-28 august 2016 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de vânzare precum şi autorizaţiile necesare
desfăşurări activităţii;
b) să vândă exclusiv: obiecte artizanale sau produse traditionale
c) să plătească ca taxă de participare până la termenul stabilit, respectiv până la 26 august
2016, prin plată în numerar, la intrarea în târg;
d) să folosească pentru vânzare unul din locurile special amenajate în acest scop;
e) să prezinte intenţia de participare la târg, în scris, până la data de 12 august 2016.
Organizatorul va asigura pentru participanți:

a) 110 spaţii de vânzare pentru meșterii populari, producători și vânzători de obiecte
artizanale, produse traditionale în perioada 26-28 august 2016;
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi;
c) ordinea si disciplina în jurul locului de vânzare;
d) drumul de acces la locaţia manifestării;
În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite, organizatorii vor organiza licitaţie.
Tabel cu taxele de participare pentru vânzătorii ambulanți conform HCL 65/2016:
Nr crt
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Tipul locului de vânzare
Loc de vânzare (fixe, 3m x 3m = 9mp) ptr comerţ de orice
fel cu amănuntul: industriale, alimentare, exclusiv băuturi
alcoolice și kürtőskalács, lángos (fără consumul pe loc),
locuri disponibile min.30 – max.40
Loc de vânzare (3m X 2m = 6 mp) ptr comerţ cu
îngheţată, popcorn, porumb, vată de zahăr (fără rulotă),
locuri disponibile min.5 – max.10
Loc de vânzare ptr rulotă- minimum 18 mp, locuri
disponibile min.5 – max.10 și loc de vânzare fără rulote minimum 3m x 3m = 9mp, locuri disponibile –max.10
(ptr kürtőskalács, lángos, sendvişuri, hot-dog, băuturi non
alcoolice sau ptr. expunere produse sau ptr. confecţionat,
inscripţionat produse specifice, ştampile, ceşti, pahare,
tricouri ect)
Miniparcuri de distracţie ptr. copii
Locuri ptr meşteşugari cu produse de artă populară sau
artizanat, anticvariat, cărţi, producători autohton, produse
tradiționale (loc de expunere 2X2=4 mp)
Locuri de expunere ptr. materiale promoționale
Locuri de vânzare pentru alimentație publică :
4 locuri disponibile de 120 mp
1 loc disponibil pentru 220 mp

Taxa pentru mp/3 zile
60 RON/mp
50 RON/mp

70 RON/mp
30 RON/mp

60 RON/loc de
expunere prestabilit
50 RON/mp

50 RON/mp*

Notă:* la taxele speciale prevăzute la pct.7 în cazul suprasolicitării locurilor disponibile, taxele
prevăzute mai sus vor constitui preţ de pronire la licitaţie, pasul de strigare fiind de 5lei/mp.

