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Consiliul Judetean Calarasi, prin Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi organizeazain

perioada 29 noiembrie 01 decembrie Zilele Judetului Calarasi, pe platoul Consiliului Judetean

Calarasi.

Pentru acest eveniment gasiti mai jos procedura de inscriere in calitate de comerci antlexpozant.

Informatii eveniment:

Perioada 29 noiembrie - 01 decembrie

Locatie eveniment: Platoul Consiliului Judetean Calarasi

Locatie spatii de inchiriet : Strada Sloboziei, trotuarul din fata Prefecturii si vis-a-vis fara a

afecta accesul pe platou unde se vor desfasura evenimentele.

Cererile de inscrierc se vol'dcpunc Ia sediul Centrului Judctean rle Cultura si Creatie din
Bd I Decembrie 191t1 nr. l, etj 3 camera I - secretariat, cu specilicarea evenimentului pentru
care se face solicitareaz Zilele Judetului Calarasi.
Cererile sc vor deputre pana la data de 22 noicmbrie 2019 ora 12.00 si vor fi insotitc de
u rm atoarele documentc:

f)ocumente obligatorii de anexat:

1. Pentru SRL, PFA, PFI,IF,II:

-Copie a ciirlii cle identitate a adrrinistratorului;

-Certi{roat de inregistrare Fiscalir (ClUf);

-Certillcat Constatzrtor din care sf, rezulte obiectul principal cle activitate care si coincid5 cu
specilicul de erctivitate ce umleazl sir lie cleslhquratzi in caclrul errenimentului, cjar si codul CAEN
de conrercializare a produselor prin stancltri piepe gi chio;ctrri (pentnr procluse alirnentare coclul
CAEN 4781, iar pentru produse nealimentare coclul CAEN 4799);

-l)ocumentul de inregistrare emis cle c[tre l)irecfia Sanitarf, Veterinard si pentru Sig,ra,{a
Alimerrtelor ce trebr.rie sa fie in conlbnnitate cu activitatea pe cat'e urrneazd. sd o clesf;soare in
cadrul erzenimentului (pentru toate pr:oclusele alirnentare):

-Certificat de ettestare liscald eliberat r1e ANAI, clin care sd reznlte cd SRL. pFA, pFl" IF. ll, nu
are datorii fafd" de bLrgetul cle stat. in condiliile in care certificatul atestd existella upei sume clebit.
se va accepta dosarul doar insogit de dovada pl5lii irltegrale a sumei clebit.
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- Fotografii cu stand-ul de la alte evenitnente.

2. Pentru Asociafii qi ONG-uri

-Copie a cdrlii de identitate a pre;edintelui;

-Certihcat de inregistrare Fiscald;

-Statutul din care sd reiasd cd scopul gi obiectivele Asocialiei/ONG-ului corespuud cu zrctivitatea

declarat[ in lbrmularul de inscriere;

-Dovada modalitalii culrl prezenla la Zilele Jucletului Calarasi este benef-rcf, misiunii qi cauzei

suslinute - scrisoeLre redactatd de preqedi ntele Asooiatiei/ONG-ului;
-Docurnentll cle inregistrare emis de c6tre Direclia Sanitar[ Veterinard si pentru Siguran{a

Alimeltelor ce trebuie s[ fle in confbnnitate cu activitatea pe care utmeazd sd o desfrqoare in

cadrul evenitnentului (pentru toate produsele alimentare):

- Fotografii cu stand-ul de la alte evenimente.

3. Pentru persoanele fizice (Produse realizate de rneqteli populari Ei Produrse preparate in afara

loca!iei
-Copie a cdrlii de identitate:

-Carnet cle meqtequgar/Atestat de producdtor;

- ljotogralii cu staud-ul de la alte evenimente.

Contrnctele se vor incheia cu Primaria Municipiului Calarasi incepand cu data rle 26

noiembrie 2019 doar cu operatorii carora le-au fost aprobate cererile de catre organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu aproba toate solicitarile avand in vedere spatiul

limitat pentru inchiere.

Manager, Director Adj
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