
\&quot;Zilele Talmaciului\&quot;, la sfarsitul lunii august
Cea de-a VI-a editie a manifestarii se va desfasura in zilele de 30 si 31 august, in zona Targului Mixt din
oras. Actiunea va fi inclusa in cadrul Zilelor Culturale ale Judetului Sibiu.
  
  La fel ca si la editiile anterioare, pe langa spectacolul din cele doua zile, in cadrul sarbatorii, in diverse
locuri din oras, vor fi organizate competitii si activitati sportive.
  
  Consiliul Local Talmaciu a aprobat desfasurarea Sarbatorii "Zilele Talmaciului", in perioada 30 - 31
august 2014, prin adoptarea Hotararii nr. 106/2014.
  
  Prin hotararea legislativului local s-a stabilit ca viceprimarul orasului va lua toate masurile necesare in
scopul amenajarii zonei de desfasurare. 
  
  Anul trecut, "Zilele Talmaciului", cea mai iubita sarbatoare a locuitorilor orasului Talmaciu, a fost
organizata din nou, dupa o pauza de patru ani.
  
  
  
  Taxa de participare pentru comerciantii de la "Zilele Talmaciului"
  
  
  
  Comerciantii ce doresc sa inchirieze teren pentru desfasurarea activitatii specifice in cadrul zonei alocate
manifestarii "Zilele Talmaciului", vor fi nevoiti sa achite o taxa de participare. Astfel, in conformitate cu
prevederile Hotararii Consiliului Local Talmaciu nr. 106/2014, cei ce doresc sa desfasoare activitati de
alimentatie publica (pe o suprafata de aproximativ 40 mp), vor plati 1000 de lei, comerciantii ambulanti
vor fi taxati cu 50 de lei, cei ce vor vinde produse nealimentare vor plati cate 250 de lei, iar vanzatorii de
vata de zahar, popcorn etc, vor plati cate 100 de lei. Sumele sunt stabilite pentru cele doua zile ale
manifestarii.
  
  De la plata taxei de participare va fi scutit agentul economic ce va asigura protocolul pentru oficialitati
si invitati.

Cuvinte cheie: talmaciu  alma  amenajari  sport  sportiv  consiliul local  ipa  consiliului  cultura  zilele
talmaciului  opc  targul  consiliul local talmaciu  agent
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