CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI CREAȚIE CĂLĂRAȘI
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Călărași. Tel / fax: 0242.314.925

Email secretariat@culturalcl.ro

ANUNT COMERCIANTI/EXPOZANTI FESTIVALUL FLORI DE MAI 2022

Consiliul Judetean Calarasi, prin Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi organizeaza in
perioada 13 -15 mai 2022, Festivalul Flori de Mai ediția XXXII, in Sala Barbu Stirbei si pe
platoul Consiliului Judetean Calarasi.
Pentru acest eveniment gasiti mai jos procedura de inscriere in calitate de comerciant produse
alimentare/nealimentare.
Informatii eveniment:
Perioada 13-15 mai 2022
Locatie eveniment: Platoul Consiliului Judetean Calarasi
Tipuri de produse acceptate pentru comercializare: produse alimentare si nealimentare care au
legatura cu evenimentul sau perioada de desfasurare a evenimentului.
Locatie spatii de inchiriat :
Pentru terase: parcarea Primăriei Municipiului Călărași și incinta din curtea Palatului Prefecturii;
Pentru micii comercianți de produse alimentare/nealimentare: Strada Sloboziei, trotuarul din fata
Prefecturii fară a afecta accesul pe platou unde se vor desfasura evenimentele.
Cererile de inscriere se vor depune la sediul Centrului Judetean de Cultura si Creatie din
Bd 1 Decembrie 1918 nr. 1, etj 3 camera 1 – secretariat, cu specificarea evenimentului pentru
care se face solicitarea: FLORI DE MAI 2022 Calarasi, sau la adresa de email
secretariat@culturalcl.ro .
Cererile se vor depune/transmite pana la data de 29 aprilie ora 14.00 si vor fi insotite de
urmatoarele documente:
Documente obligatorii de anexat:
1. Pentru SRL, PFA, PFI, IF, II:
-Copie a cărții de identitate a administratorului;
-Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
-Certificat Constatator din care să rezulte obiectul principal de activitate care să coincidă cu
specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului, dar și codul CAEN
de comercializare a produselor prin standuri piețe și chioșcuri (pentru produse alimentare codul
CAEN 4781, iar pentru produse nealimentare codul CAEN 4789);
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-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța
Alimentelor ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în
cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);
-Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF, din care să rezulte că SRL, PFA, PFI, IF, II, nu
are datorii față de bugetul de stat. În condițiile în care certificatul atestă existența unei sume debit,
se va accepta dosarul doar însoțit de dovada plății integrale a sumei debit.
- Fotografii cu stand-ul de la alte evenimente.
2. Pentru Asociații și ONG-uri
-Copie a cărții de identitate a președintelui;
-Certificat de Înregistrare Fiscală;
-Statutul din care să reiasă că scopul și obiectivele Asociației/ONG-ului corespund cu activitatea
declarată în formularul de înscriere;
-Dovada modalității cum prezența la Flori de Mai 2022 Calarasi este benefică misiunii și cauzei
susținute – scrisoare redactată de președintele Asociatiei/ONG-ului;
-Documentul de Înregistrare emis de către Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța
Alimentelor ce trebuie să fie în conformitate cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în
cadrul evenimentului (pentru toate produsele alimentare);
- Fotografii cu stand-ul de la alte evenimente.
3. Pentru persoanele fizice (Produse realizate de meșteri populari și Produse preparate în afara
locației
-Copie a cărții de identitate;
-Carnet de meșteșugar/Atestat de producător;
- Fotografii cu stand-ul de la alte evenimente.
Contractele pentru inchirierea spatiului si racordare la energie electrica se vor incheia cu
Primaria Municipiului Calarasi incepand cu data de 05 mai 2022 doar cu operatorii carora
le-au fost aprobate cererile de catre Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi si care
au semnat acordul de colaborare de acceptare condiíi, cu Centrul Judetean de Cultura si
Creatie Calarasi.
Toate cheltuielile legate de racordarea la energie electrica (montare/demontaro contor) vor
fi suportate de operatorii economici.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu aproba toate solicitarile avand in vedere spatiul
limitat pentru inchiere.
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