
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 42/2015 
cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării 

 “Zilelor Sportive KSE” 
  
   Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
   Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării “zilelor 
sportive KSE, 

În baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45  alin.2 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1  – Se  stabilesc taxele speciale, pentru ocuparea temporară a domeniului public din zona 

Stadion şi Sala Polivalentă, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2  – (1) “Zilele Sportive KSE” va fi coordonat de funcţionarul împuternicit prin dispoziţie de 

primar, iar atribuirea locurilor pentru ocuparea temporară a domeniului public pentru fiecare categorie de 
comercianţi se va efectua de către  Comisia de atribuire a locurilor, alcătuită în următoarea componenţă : 

- Preşedinte :  - Derzsi Gyula, viceprimar 
- Membrii :     - Dénes Zoltán, consilier 
                           - Ilyés Botond, consilier local    
     - Rákosi János, consilier local 
                 - Hegedűs Ferenc, consilier local  

(2) Comisia de atribuire a locurilor va elabora regulamentul de atribuire a locurilor, care va 
cuprinde în mod obligatoriu instrucţiuni pentru ofertanţi, modul de desfăşurare al atribuirii, numărul 
maxim de locuri disponibile pentru fiecare categorie de comercianţi în cauză, documentele necesare 
înscrierii  şi data limită pentru depunerea cererilor.  

Art. 3  – Veniturile realizate din aplicarea taxei speciale stabilită la art. 1 se vor utiliza exclusiv de 
către  Biroul Sport pentru acoperirea chetuielilor ocazionate de organizarea manifestărilor sportive. 

Art. 4  – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
                 Târgu Secuiesc, la  30 aprilie 2015 
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