
ANUNȚ
Înscrieri la Târgul de Crăciun Municipiul Reșița Județul Caraș-Severin

            Pentru a marca sărbătorile de iarnă, Primăria Municipiului Reșița împreună cu 
Consiliul Local al  Municipiului Reșița organizează, în perioada 11 decembrie 2014 – 11 
ianuarie 2015 Târgul de Crăciun.

         Căsuţele vor fi amplasate în centrul oraşului, în Piaţa 1 Decembrie 1918 şi în Piaţa 
Tricolorului, cartier Govândar.
         Comercianţii care sunt interesaţi de participarea la Târgul de Crăciun vor trebui să 
depună, până în 7 decembrie 2014, la Primăria Municipiului Reșița, la Centrul de 
Informare pentru Cetățeni (orar: luni, miercuri, joi 07:30 - 16:00 şi vineri 07:30 - 13:30, 
telefon 0255221964) sau pe adresa de email resita@primariaresita.ro, următoarele 
documente:

- formular de participare la Târgul de Crăciun;
- CD cu poze si lista produselor comercializate;
- poze ale căsuţei, în cazul în care comerciantul deţine căsuţă;
- copie xerox după actele firmei;
- certificat de calitate sau orice alt document care atestă calitatea şi specificul produselor 
comercializate;
- date de contact.

          Totodată, trebuie precizate detaliile referitoare la necesarul tehnic pentru buna 
funcţionare a activităţii (curent electric, apă şi altele).
       Cei care comercializează produse alimentare au nevoie de avizul prealabil al Direcţiei 
Sanitar Veterinare.

Primăria Municipiului Reșița

mailto:resita@primariaresita.ro


FORMULAR PENTRU PARTICIPARE

LA TÂRGURI

Subsemnatul ___________________________________ reprezentant al 1)

_______________________________________ cu domiciliul / sediul în judeţul în _______________________ 

municipiul _____________________, strada _______________________ nr. _______ bl. ________ ap. ______ 

telefon/fax ____________________ mobil _____________________, email 

________________________________________  solicit aprobare pentru a participa la Târgul de 

_____________________________.

Menţionez că  2) :

□ NU deţin căsuţă;

□ deţin căsuţa cu dimensiunile: …… m lungime şi …… m lăţime.

Anexez:

- _________________________________________________ 

- __________________________________________________

- __________________________________________________

- __________________________________________________

NOTA:  Acest formular va fi însoţit de:

1. listă cu produsele comercializate;
2. CD cu poze ale produselor comercializate;
3. poze ale căsuţei, în cazul în care comerciantul deţine căsuţă;
4. copie xerox după actele firmei. 
5. certificat  de calitate sau orice alt document care atestă calitatea şi specificul produselor 

comercializate.

1) Se completează numele firmei;
2) Se bifează în funcţie de caz.


