
Liber la Sf. Valentin, 1 si 8 Martie
Din prima zi a saptamanii viitoare, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat
(SPADPP) incepe sa primeasca cereri pentru ocuparea temporara a domeniului public pentru
comercializarea produselor specifice de Sfantul Valentin si 1 – 8 Martie, anunta reprezentantii Primariei
Sibiu. `Comerciantii pot depune cererile pentru obtinerea acestui aviz la registratura SPADPP situat in
Piata Mica, nr. 22. Perioada pentru care va fi eliberat avizul este de 4 zile – de vineri, 11 februarie pana
luni, 14 februarie. Data limita de depunere a cererilor este 9 februarie 2010. Zona care va fi pusa la
dispozitie pentru comercializarea produselor de Sf. Valentin este strada Nicolae Balcescu`, informeaza
administratia locala intr-un comunicat de presa.
  
  Actele necesare pentru obtinerea avizului sunt: cerere tip, copie dupa buletin si o copie dupa certificatul
de inregistrare sau certificatul de autorizare. Comerciantii care vor obtine acest aviz vor plati 1 leu/mp/zi
in cazul persoanelor fizice si 2 lei/mp/zi in cazul persoanelor juridice.
  
  Pentru comercializarea produselor specifice zilelor de 1 si 8 Martie locatia pusa la dispozitia
comerciantilor este aceeasi ca cea pentru Sfantul Valentin. Conditia pe care trebuie sa o indeplineasca
comerciantii, cu ambele ocazii, este sa nu expuna produsele pe zona de circulatie auto si sa nu blocheze
caile de acces in incinta imobilelor. In cazul in care nu sunt spatii suficiente se va pune la dispozitie si
Piata Mica, la fel ca anul trecut. Solicitarile pentru vanzarea produselor in aceasta perioada pot fi depuse
pana in data de 18 februarie; actele si taxele de ocupare a domeniului public sunt la fel ca cele de mai
sus.
  
  Comerciantii vor putea vinde martisoare, flori, jucarii si produsele specifice in perioada 24 februarie – 8
martie 2011.
  
  Martisoarele si produsele specifice vor putea fi comercializate si in pietele sibiene, in baza unei
solicitari scrise adresate administratiei pietelor sibiene.
  
  In 2010, pentru Sf. Valentin au solicitat avize noua comercianti, iar pentru perioada 1 - 8 martie 2010 au
fost emise un numar de 241 de avize de ocupare a domeniului public.
  
  

Cuvinte cheie: piata mica  strada nicolae balcescu  nicolae balcescu  jucarii  administratia locala  mita
ceas  pre

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/piata+mica
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strada+nicolae+balcescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/nicolae+balcescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/jucarii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/administratia+locala
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mita
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ceas
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pre

