
 

 

 
  

H O T Ă R Â R E A   NR. 121 /2016 
privind încadrarea terenurilor pe zone şi categorii de folosinţă în intravilanul şi 

extravilanul municipiului Târgu Secuiesc şi satului aparţinător Lunga 
 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţ Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre al primarului municipiului Târgu Secuiesc, 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21515 /03.11.2016 al Arhitectului şef din 
cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
 Având în vedere avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului 
Târgu Secuiesc, 
 În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 şi art. 10 din Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitatea cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 aprobă încadrarea străzilor situate în intravilanul municipiului Târgu 

Secuiesc pe patru zone fiscale: zona A, zona B, zona C şi zona D. 
(2) Se aprobă incadrarea în zona A a localităţii Lunga, care este sat aparţinător al 

municipiului Târgu Secuiesc; 
(3) Lista cu „Încadrarea străzilor municipiului Târgu Secuiesc pe zone fiscale” 

constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 
Art. 2. Se aprobă încadrarea terenurilor pe zone în extravilanul municipiului Târgu 

Secuiesc şi satului aparţinător Lunga, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

Art. 3 . – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 83/2002; 
Art. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Taxe şi Impozite din 

cadrul primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 
Târgu Secuiesc, la  20 decembrie  2016 
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