
        Anexa nr. 1 la HCL nr. 65/2017 
 
 

REGULAMENT 
privind  impunerea şi perceperea a taxelor oferite de către Baza Sportivă din municipiul Tg. 

Secuiesc 
 
 

I. Reglementări generale: 

Art. 1. În sensul O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, 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. Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la 
nivelul Consiliului local, motivate şi justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de 
întreţinere, funcţionare şi dotare a serviciilor publice respective: 

II. Categorii de taxe speciale aplicabile. 
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 –  

3 lei/ oră. 
c) pentru adulţi – 5 lei/ oră 
d) taxa de închiriere – 30 lei/oră/teren 
e) taxă de abonament – 50 lei/lună 

Art. 3. Plata acestei taxe se face anticipat la Baza sportivă din municipiul Tg. Secuiesc. 
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru întreţinerea echipamentelor. 

Art.4. Inspectorul de specialitate se însărcinează cu verificarea încasării taxelor speciale 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Local. 
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Anexa nr. 2  la HCL nr. 65 /2017 

 
 
 

Tarifele de închiriere şi taxele de luare în folosinţă a Sălii de sport polivalente 
 
 
 

1 Taxa de folosinţă între orele 7.00-14.00 
 

100 RON/ h 
2 Taxa de. folosinţă între orele 14.00- 16.00 120 RON /h 

3 Taxa de. Folosinţă între orele 16.00- 24.00 
 

150 RON/h 

4 
Taxa pt.folositori permanenţi (min.1x 1 oră  pe 
săptămână) 

 
 

100 RON/h 

5 
Taxa pt.asociaţii şi cluburi sportive din   
Tg.Secuiesc 

 
100 RON/h 

 
Taxa pentru echipe de minifotbal în perioada 
campionatului de minifotbal (în zilele de vineri) 

 
70 RON/h 

6 
Taxa pt. folositori străini pt. organizarea de 
turnee, campionate  sportive 

 
 

150 RON/h 
7 Taxa pentru expoziţii, simpozioane, serbări 1000 RON/zi 

8 Taxa pt.organizare de concerte 
 

2000 RON/zi 
9 Taxă pentru antrenamentele şcolii de fotbal 20 RON/lună/persoană 

10 
Taxă pentru tenis de masă în incinta Sălii 
Polivalente 

5 RON/masă/h 

11 Taxă pentru închiriere role 2 RON/oră 
 
 

1. Taxa include folosirea a maximum 2 vestiare şi a blocurilor sanitare. 
2. Unităţile de învăţământ şcolar, din municipiul Târgu Secuiesc, beneficiază de gratuitate 

la folosirea Sălii Polivalente, de două ori pe an, pentru organizarea unor activităţi culturale. Lista 
activităţilor culturale se va depune până la 31 ianuarie a fiecărui an. Unităţile de învăţământ 
şcolar vor folosi Sala Polivalentă pe baza listelor depuse o dată în cursul săpămânii şi o dată la 
un sfârşit de săptămână 

3. Şcoala cu clasele I-VIII “Petőfi Sándor”, pentru ţinerea orelor de educaţie fizică 
beneficiază de gratuitate la folosirea Sălii Polivalente, de luni până vineri între orele 7-14. 
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Anexă nr. 3 la HCL nr.  65 /2017 
 
 

REGULAMENTUL 
de organizare şi funcţionare a Sălii de sport polivalente din municipiul Târgu Secuiesc 

 
 
 

I. Dispoziţii generale 
Art. 1.  Sala de sport polivalentă din municipiul Târgu Secuiesc este parte componentă 

a bazelor sportive din municipiul Târgu Secuiesc. Activităţile se organizează de biroul 
administraţia bazelor sportive şi funcţionează în subordinea Consiliului local al municipiului 
Târgu Secuiesc.  

Administrarea sălii polivalente este asigurat de administratorul bazelor sportive, numit 
în continuare administrator. 

Administratorul asigură şi răspunde de existenţa şi valabilitatea tuturor autorizaţiilor 
necesare prevăzute de normele legale. 
 
II. Obiectul de activitate 

Art. 2. Sala de sport este compusă din teren de joc, săli de gimnastică şi fitness, sala de 
relaxare cu saună, birouri, sala de mese, bucătărie, sala de centrală termică, vestiare, grupuri 
sanitare, şi va fi folosită pentru următoarele activităţi: 
a) pentru desfăşurarea procesului didactic (conform programului afişat) pentru elevii Şcolii 

generale “Petőfi Sándor”, conform programului;  
b) pentru desfăşurarea antrenamentelor cluburilor, asociaţilor sportive şi şcolare 
c) pentru organizarea de concursuri sportive de masă şi de performanţă pentru toate 

categoriile de vârstă; 
d) organizare de expoziţii, târguri, simpozioane, festivităţi şi alte; 
e) organizare de concerte. 
 
III. Taxele de folosinţă 

Art. 3. (1) Taxele de folosinţă şi nivelul chiriilor sunt stabilite şi aprobate de Consiliul 
Local. 

(2) Hotărârea Consiliului Local cu taxele şi tarifele aprobate va fi afişată în incinta 
Sălii  de sport. 

(3) Solicitantul sălii se va adresa cu o cerere scrisă la administratorul bazelor sportive, 
care va înregistra cererea într-un registru special, şi va solicita viza primarului municipiului. 
Cererea aprobată va fi luată în evidenţa biroului de taxe şi impozite, o copie revenind 
administratorului. Taxele şi contravaloarea chiriilor vor fi achitate anticipat la Primăria 
municipiului Târgu Secuiesc, biroul de impozite şi taxe locale. 
 
IV. Programul 

Art. 4. Funcţionarea sălii este asigurat de un program stabilit, afişat şi vizat de 
autoritatea administraţiei publice locale. Programul este stabilit în funcţie de ordinea de 
solicitare, şi se face cu cel puţin o săptămână înainte de eveniment. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul schimbării programului în cazuri excepţionale. 
 
 
 
 
 
 



V. Responsabilităţi 
Art. 5. (1) Utilizatorii sălii răspund de integritatea şi buna păstrare a inventarului pus la 

dispoziţie. 
(2) Folosirea sălii este permis numai în echipament sportiv adecvat şi curat.  
(3) Este interzis accesul pe suprafaţa de joc cu încălţăminte cu tocuri înalte. 
(4) Accesul în sală şi în dependenţele folosite de utilizator este permisă numai în 

prezenţa profesorilor, antrenorilor, coordonatorilor de program. 
(5) Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice şi fumatul în incinta sălii de sport. 
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