
 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 64/2017 
 

Nivelul taxei speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public  
cu ocazia târgului în perioada “Zilelor Târgu Secuiesc  – Őszi sokadalom” pentru 

anul 2017 
 

Nr crt Tipul locului de vânzare Taxa pentru mp/3 zile 

1. 

Loc de vânzare (fixe, 3m x 3m = 9mp) ptr comerţ de orice 
fel cu amănuntul: industriale, alimentare, exclusiv băuturi 
alcoolice și kürtőskalács, lángos  (fără consumul pe loc), 
locuri disponibile min.30 –max.40 * 

60 RON/mp * 

2. 
Loc de vânzare (3m X 2m = 6 mp) ptr comerţ cu 
îngheţată, popcorn, porumb, vată de zahăr (fără rulotă), 
locuri disponibile min.5 –max.10 * 

50 RON/mp * 

3. 

Loc de vânzare ptr rulotă- minimum 18 mp, locuri 
disponibile min.5 –max.10 și  loc de vânzare fără rulote -
minimum  3m x 3m = 9mp, locuri disponibile –max.10 
(ptr kürtőskalács, lángos, sendvişuri, hot-dog, băuturi non 
alcoolice sau ptr. expunere produse sau ptr. confecţionat, 
inscripţionat produse specifice, ştampile, ceşti, pahare, 
tricouri ect) 

70 RON/mp 

4. Miniparcuri de distracţie ptr. copii  30 RON/mp 

5. 

Locuri ptr meşteşugari cu produse de artă populară sau 
artizanat, anticvariat, cărţi, producători autohton, produse 
tradiționale (loc de expunere 2X2=4 mp, sau, după caz, 
cort alb) 

60 RON/loc de 
expunere prestabilit 

6. Locuri de expunere ptr. materiale  promoționale 50 RON/mp 

7. 

Locuri de vânzare pentru alimentație publică: 

4 locuri disponibile de 120 mp  

1 loc disponibil pentru 220 mp 

50 RON/mp** 

 
Notă 1:* în cazul montării unui cort, comercianții sunt acceptați numai cu CORT ALB (de 
3x3 m sau mai mare). Dacă comerciantul nu dispune de un astfel de cort, organizatorii vor 
oferi spre închiriere comercianților, contra cost (20 lei/zi/cort). Este strict interzisă 
utilizarea unui cort de altă culoare, decât cel alb. 
 
Notă 2:** la taxele speciale prevăzute la pct.7 în cazul suprasolicitării locurilor 
disponibile, taxele prevăzute mai sus vor constitui preţ de pornire la licitaţie, pasul de 
strigare fiind de 5 lei/mp. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                   
        Szilveszter Szabolcs                                SECRETAR 

                                                                                                                     Zátyi Andrei 
 

 



 
 
Anexa nr. 2 la HCL nr. 64/2017 

 

 

REGULAMENT 
 

privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pentru ocuparea domeniului public, 
cu ocazia organizării târgului în perioada “ Zilelor Târgu Secuiesc 2017” 

 
I. Reglementări generale: 

 

Art. 1 În sensul O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale şi a 
prezentei hotărâri, taxele speciale sunt instituite de Consiuliul local pentru 
funcţionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice şi juridice, 
care folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale. 

 Art. 2 Târgul “ Zilelor Târgu Secuiesc 2017” va fi coordonat de către o comisie 
de atribuire a locurilor numit prin dispoziţia primarului.. 

Art.3 Veniturile realizate din aplicarea taxei speciale stabilită la art. 1 se vor 
utilize exclusiv pentru acoperirea chetuielilor prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre 
din care face parte integrantă. 

   Art. 4 Plata acestei taxe se face anticipat, la caseria Primăriei municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
 

CHELTUIELI 
care se vor efectua din încasarea taxelor speciale 

 
 decor scene; 
 sonorizare pentru scene şi alte locaţii; 
 lumini pentru scene; 
 banere, steaguri, etc (ptr ambianţă); 
 WC public mobil; 
 servicii Electrica SA; 
 tipărituri; 
 focul de artificii 
 servicii de pază 
 închiriere corturi pentru meşteşugari 
 garduri de protecţie 
 cheltuieli privind regizarea, filmarea, arhivarea spectacolelor 

 
 
 

 
          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR 
                     Szilveszter Szabolcs                                                          Zátyi Andrei  
 

 


