
 
 
 
 
 
 
 

Condițiile și taxele de participare pentru vânzătorii ambulanți la  
Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom 10–12 septembrie 2021 

 
 

Condițiile de participare pentru prestatori de alimentație publică, cu cort şi terasa de 
alimentație publică  la evenimentul Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom 2021 

 
Participanţii prestatori de alimentaţie publică, cu cort şi terasa de alimentaţie publică,  la 
actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom organizat în Târgu Secuiesc în 
perioada 10–12 septembrie 2021 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
 
a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de a efectua prestări servicii de alimentaţie 
publică, despre provenienţa mărfurilor oferite spre vânzare precum şi autorizaţiile necesare 
desfăşurări activităţii;  
b) să vândă exclusiv numai: - mâncăruri gătite pe loc,  

          - bere şi răcoritoare la pahar respectiv în ambalaj plastic 
 
c) să plătească taxa specială pentru ocuparea domeniului public în valoare de 16 lei/mp/zi  până 
la termenul stabilit, respectiv până la 7 septembrie 2021, prin transfer bancar în contul 
Primaria Tg Secuiesc, cu numărul RO35TREZ25721A300530XXXX deschis la Trezoreria Tg. 
Secuiesc, cod fiscal 4201813, sau personal la Biroul Taxe și Impozite. 
d) să respecte poziţia amplasamentului conform hărţii anexate la prezenta invitaţie; 
e) să semneze contractul de închiriere pentru ocuparea domeniului public cu ocazia 
evenimentului Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom în intervalul 31 august – 6 septembrie 2021 
f) amplasamentul bucătăriei/spaţiul unde se pregătește mâncarea de preferinta să fie în bună 
stare. 
 
Termen limită pentru înscriere: 30 august 2021, ora 16.00. 
 
Organizatorul, Primaria Tg. Secuiesc va asigura pentru participanți: 
 
a) 200 mp disponibil pe perimentrul evenimentului (piaţa Gábor Áron) - max. 2 locuri 
disponibile + 40 mp disponibil pe perimentrul scenei pentru bar (str. Independenţei) - 1 loc 
disponibil; 
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi; 
c) ordinea si disciplina în jurul cortului şi a terasei de alimentaţie publică; 
d) drumul de acces la locaţia manifestării; 
e) acces la energie electrică până la o putere de maxim 7 KWh. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus 
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite, criteriul de atribuire va fi în primul 
rând criteriul teritorialităţii adică vor avea prioritate prestatorii locali care au sediul în 
municipiul Târgu Secuiesc și în al doilea rând data depunerii cererii/intenţiei de participare 
atestat cu dată certă prin înregistrarea cererii la Registratura generală a Primăriei mun.Târgu 
Secuiesc. 
 
 
 

Condițiile de participare pentru prestatori de alimentație publică, producători/vânzători  
de popcorn, porumb fiert, vată de zahăr, fulgi de gheată, înghețată, dulciuri la 

evenimentul Targ de toamna 2021 
 

Participanţii prestatori de alimentaţie publică, producători/vânzători de popcorn, porumb fiert, 
vată de zahăr, fulgi de gheată, ingheţată, la actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi 
Sokadalom organizat in Targu Secuiesc 10–12 septembrie 2021 trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:  
 
a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de a efectua prestări servicii de alimentaţie 
publică, despre provenienţa mărfurilor oferite spre vânzare precum şi autorizaţiile necesare 
desfăşurări activităţii;  
b) să vândă exclusiv numai:  popcorn, porumb fiert, vată de zahăr, fulgi de gheată, îngheţată; 
c) să plătească taxă specială pentru ocuparea domeniului public în valoare de 16lei/mp/zi 
conform HCL nr.107/2020   până la termenul stabilit, respectiv 7 septembrie 2021, prin transfer 
bancar în contul Primaria Tg Secuiesc, cu numărul RO35TREZ25721A300530XXXX deschis la 
Trezoreria Tg. Secuiesc, cod fiscal 4201813, sau personal la Biroul Taxe și Impozite.  
d) să respecte poziţia amplasamentului conform hărţii ataşate; 
e) să semneze contract de închiriere pentru ocuparea domeniului public în valoare de 
16lei/mp/zi conform HCL nr. 107/2020  în intervalul a 31 august – 6 septembrie 2021 
f) în cazul montării unui cort, comercianţii sunt acceptaţi numai cu CORT ALB (de 3x3 m sau 
mai mare).  
 
Termen limită pentru înscriere: 30 august 2021, ora 16.00. 
 
Organizatorul, Primaria Tg secuiesc va asigura pentru participanți: 
 
a) max. 5 spaţii de vânzare pentru prestatorii de alimentaţie publică, producători/vânzători  de 
popcorn, porumb fiert, vată de zahăr, fulgi de gheată, îngheţată în perioada 10–12 septembrie 
2021; 



 
 
 
 
 
 
 
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi; 
c) ordinea si disciplina în jurul locului de vânzare; 
d) drumul de acces la locaţia manifestării; 
e) acces la energie electrică până la o putere de maxim 3 KWh. 
 
În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus 
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite,  criteriul de atribuire va fi în ordinea 
datei depunerii cererii/intenţiei de participare atestat cu dată certă prin înregistarea cererii la 
Registratura generală a Primăriei mun. Târgu Secuiesc. Prestatorii locali care au sediul în 
municipiul Târgu Secuiesc de asemenea vor avea prioritate faţă de ceilalţi prestatori.  
 
 
 

Condițiile de participare pentru prestatori de alimentație publică, producători/vânzători  
de hot-dog, sandvis, saorma la evenimentul Targ de toamna 2021 

 
Participanţii prestatori de alimentaţie publică, producători/vânzători de hot-dog la 
actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom  organizat in Targu Secuiesc în 
perioada 10–12 septembrie 2021 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 
a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de a efectua prestări servicii de alimentaţie 
publică, despre provenienţa mărfurilor oferite spre vânzare precum şi autorizaţiile necesare 
desfăşurări activităţii;  
b) să vândă exclusiv:  hot-dog, sandvis, saorma 
c) să plătească taxa specială în valoare de 16 lei/mp/zi conform HCL nr. 107/2020  până la 
termenul stabilit, respectiv 7 septembrie 2021, prin transfer bancar în contul Primaria Tg 
Secuiesc, cu numărul RO35TREZ25721A300530XXXX deschis la Trezoreria Tg. Secuiesc, cod 
fiscal 4201813, sau personal la Biroul Taxe și Impozite. 
d) să respecte poziţia amplasamentului conform hărţii ataşate; 
e) să semneze contractul de închiriere a domeniului public la evenimentul Târg de 
Toamnă/Őszi Sokadalom  în intervalul 31 august – 6 septembrie 2021 
f) în cazul montării unui cort, comercianţii sunt acceptaţi numai cu CORT ALB (de 3x3 m sau 
mai mare).  
 
Termen limită pentru înscriere: 30 august 2021, ora 16.00. 
 
Organizatorul  va asigura pentru participanți: 
 
a) max. 5 spaţii de vânzare pentru prestatorii de alimentaţie publică, producători/vânzători  de 
hot-dog în perioada 10–12 septembrie 2021; 



 
 
 
 
 
 
 
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi; 
c) ordinea si disciplina în jurul locului de vânzare; 
d) drumul de acces la locaţia manifestării; 
e) acces la energie electrică până la o putere de maxim 3 KWh. 
 
În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus 
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite,  criteriul de atribuire va fi în ordinea 
datei depunerii cererii/intenţiei de participare atestat cu dată certă prin înregistarea cererii la 
Registratura generală a Primăriei mun.Târgu Secuiesc. Prestatorii locali care au sediul în 
municipiul Târgu Secuiesc de asemenea vor avea prioritate faţă de ceilalţi prestatori. 
 
 

Condițiile de participare pentru prestatori de alimentație publică, producători de 
„kürtőskalács” şi/sau langoş, la evenimentul Targul de toamna 2021 

 
Participanţii prestatori de alimentaţie publică, producători de „kürtőskalács” şi/sau langoş la 
actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom  organizat in Targu Secuiesc în 
perioada 10–12 septembrie 2021 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 
a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de a efectua prestări servicii de alimentaţie 
publică, despre provenienţa mărfurilor oferite spre vânzare precum şi autorizaţiile necesare 
desfăşurări activităţii;  
b) să vândă exclusiv numai:  „kürtőskalács” şi/sau langoş; 
c) să plătească  taxa specială în valoare de 16 lei/mp/zi conform HCL nr 107/2020  până la 
termenul stabilit, respectiv 7 septembrie 2021, prin transfer bancar în contul Primaria Tg 
Secuiesc, cu numărul RO35TREZ25721A300530XXXX deschis la Trezoreria Tg. Secuiesc, cod 
fiscal 4201813, sau personal la Biroul Taxe și Impozite. 
d) să respecte poziţia amplasamentului conform hărţii ataşate; 
e) să semneze contractul de închiriere contractul de închiriere a domeniului public la 
evenimentul Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom în întervalul cuprins între 31 august – 6 
septembrie 2021 
f) în cazul montării unui cort, comercianţii sunt acceptaţi numai cu CORT ALB (de 3x3 m sau 
mai mare).  
 
Termen limită pentru înscriere: 30 august 2021, ora 16.00. 
 
Organizatorul va asigura pentru participanți: 
 
a) max. 5 spaţii de vânzare pentru prestatorii de alimentaţie publică producători de 
„kürtőskalács” şi/sau langoş în perioada 10–12 septembrie 2021; 



 
 
 
 
 
 
 
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi; 
c) ordinea si disciplina în jurul locului de vânzare; 
d) drumul de acces la locaţia manifestării; 
e) acces la energie electrică până la o putere de maxim 5 KWh. 
 
În cazul în care numărul potenţialilor prestatori, care îndeplinesc toate condiţiile de mai sus 
este mai mare decât numărul spaţiilor comerciale oferite, criteriul de atribuire va fi în ordinea 
datei depunerii cererii/intenţiei de participare atestat cu dată certă prin înregistarea cererii la 
Registratura generală a Primăriei mun.Târgu Secuiesc. Prestatorii locali care au sediul în 
municipiul Târgu Secuiesc de asemenea vor avea prioritate faţă de ceilalţi prestatori 
 
 

Condițiile de participare pentru meșterii populari, producători și vânzători de obiecte 
artizanale, producători de produse traditionale la evenimentul Targ de toamna 2021 

 
Participanţii meșterii populari, producători și vânzători de obiecte artizanale, producători de 
produse traditionale la actiunea/manifestarea Târg de Toamnă/Őszi Sokadalom  organizat in 
Targu Secuiesc în perioada 10–12 septembrie 2019 trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
 
a) să aibă actele doveditoare privind dreptul de vânzare precum şi autorizaţiile necesare 
desfăşurări activităţii;  
b) să vândă exclusiv: obiecte artizanale sau produse traditionale (distribuitorii sunt excluși din 
această categorie) 
c) să folosească pentru vânzare unul din locurile special amenajate în acest scop; sau un cort alb 
d) să prezinte intenţia de participare la târg, în scris sau telefonic, până la data de 30 august 
2021, ora 16.00.  
 
Organizatorul  va asigura pentru participanți: 
 
a)  70 spaţii de vânzare pentru meșterii populari, producători și vânzători de obiecte artizanale, 
produse traditionale în perioada 10–12 septembrie 2021; 
b) curăţenia prin amplasarea coşurilor de gunoi; 
c) ordinea si disciplina în jurul locului de vânzare; 
d) drumul de acces la locaţia manifestării; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Conform Anexei la HCL nr. 107/2020 
 

Nivelul taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public  
cu ocazia târgului în perioada „Zilelor Târgu Secuiesc – Őszi Sokadalom” pentru anul 2021 

 
IX. ALTE TAXE LOCALE 

A. art. 486 alin. (1) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice: 

 

Nr.
Crt 

Modul de folosire Nivelul taxei pentru anul 2021 

1 Taxa pentru expunerea 
de materiale cu înscrisuri 
prin ancorare de stâlp 
sau de alte obiecte de pe 
domeniul public sau 
privat 

Lei/bucata/luna 

10 

2 Taxa pentru vehicularea 
reclame sonore 

Lei/zi 

110 

3 Taxa pentru folosirea 
terenului proprietatea 
municipiului Târgu 
Secuiesc 

 - ocazional chiria este 16 lei/mp/zi  

*20% reducere pentru agenti economici din municipiul 
Targu Secuiesc si sate apartinatoare  

** se acordă gratuit pentru persoanele fizice şi juridice 
care organizează diferite manifestări în parteneriat cu 

Primăria minicipiului Târgu Secuiesc 

      - pentru o perioadă mai îndelungată dar nu mai mult 
de 8 luni chiria este 20 lei/ /mp /lună 

 
 


