
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 65/2017 
privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din municipiul 

Târgu Secuiesc 

 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a domnului consilier Szabó 

Vincze-Árpád cu privire la stabilirea tarifelor pentru servicii oferite de către Baza Sportivă din 
municipiul Târgu Secuiesc, 

Având în vedere prevederile art. 283 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ţinând seama de prevederile art. 27 şi art. 30 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

  În temeiul art. 36 alin. 4 lit. c, 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. – Se stabilesc taxe pentru servicii oferite de către Baza Sportivă din municipiul 
Târgu Secuiesc, după cum urmează : 

I.     Taxa pentru folosirea saunei din incinta Bazei sportive a Stadionului Dr. Sinkovits: 40 
lei/persoană/8 ocazii; 

II. Taxa pentru folosirea sălii de sport din incinta Bazei sportive a Stadionului Dr. 
Sinkovits: 300 lei/12 ore/lună sau 500 lei/25 ore/lună, pe baza unui program 
stabilit anterior valabil pentru o lună. Programul se va afişa lunar la loc vizibil în 
incinta Bazei Sportive. Se interzice subânchirierea sălii unei terţe persoane. 

III. Taxă de închiriere a trenuleţului şi a maşinuţelor din parcul distractiv: 1 leu/cursă ; 
IV. Taxă de folosinţă a terenurilor de fotbal din complexul Dr. Sinkovits:  

a) pentru terenul mare: 300 lei/ 2 ore ; 
b) pentru terenul mic:   150 lei/2 ore ; 

V.  Taxă pentru folosirea terenului de tenis : 
a) pentru copii pănă la 6 ani nu se percepe taxă ; 
b) pentru elevi, studenţi la cursul de zi, tineri până la 18 ani şi pensionari –  

10 lei/teren/oră; 
c) pentru adulţi – 20 lei/teren/oră; 
d) taxa de abonament pentru elevi, studenţi la cursul de zi, tineri până la 18 

ani şi pensionari – 50 lei/teren/8 ore; 
e) taxă de abonament pentru adulţi – 120 lei/teren/8 ore; 

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de impunere şi percepere a taxelor pentru servicii oferite 
de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc, conform anexei nr. 1, care face parte 
interganră din prezenta hotărâre. 



 

 

Art. 3. – Se stabilesc tarifele de închiriere şi taxele de luare în folosinţă a Sălii de sport 
Polivalente din municipiul Târgu Secuiesc, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Sălii de sport polivalente din municipiul 
Târgu Secuiesc, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. – Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2013 cu privire la stabilirea tarifelor pentru 
servicii oferite de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și orice alte hotărâri contare se abrogă. 

Art. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Baza Sportivă din 
municipiul Târgu Secuiesc şi Biroul Impozite şi Taxe, iar cu controlul executării se însărcinează 
primarul municipiului Târgu Secuiesc. 

 

Târgu Secuiesc, la 13 iulie 2017 
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