
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 100/2017 
privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: 
“Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Târgu Secuiesc” 

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a dlui consilier Szilveszter Szabolcs, 
privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în 
Municipiul Târgu Secuiesc” 

Având în vedere: - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  
- prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată și completată;  
- prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona 
drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere;  

- prevederile Legii nr. 120/2006 a monumentelor de for public, modificată și completată;  
- prevederile Legii nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului, modificată și 

completată;  
- prevederile Legii nr. 50/1991 a autorizării executării lucrărilor de construcții, modificată și 

completată; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „e”, alin. (6) lit. „a” pct. 4, art. 45 şi 

art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. – Se aprobă organizarea unui concurs de proiecte, având ca temă amplasarea unor 
semne-simbol (totemuri) la intrarea în municipiul Târgu Secuiesc. 

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, Tema concursului, 
Juriul concursului, Formularul de înscriere, Formularul de jurizare, Calendarul de desfășurare al 
concursului, conform Anexelor nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. – Se aprobă alocarea sumei nete de 3500 lei pentru premierea câștigătorilor concursului 
de proiect, sumă ce va fi repartizată astfel:   

Premiul I    2000 lei 
Premiul II.    1000 lei 
Premiul III.    500 lei 
Art. 4. – Sumele necesare vor fi suportate din bugetul local al Primăriei Municipiului Târgu 

Secuiesc. 
Art. 5. – Semnele-simbol vor fi amplasate la intrările în oraș dinspre Cernat, Sânzieni, Catalina, 

Lunga și Turia, nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii concursului de proiecte. 
Art. 6. –  Concursul de proiecte va fi mediatizat în mass-media locală, pe siteul Primăriei 

municipiuluiă și pe rețelele de socializare.  
Art. 7. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, Biroul de comunicare și Administratorul Public. 
 

Târgu Secuiesc, la 16 noiembrie 2017 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Nagy Babos Tamás 
        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                            (vacant) 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


