
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 24/2019 
cu privire la stabilirea taxei speciale pentru ocuparea domeniului public cu ocazia organizării 

expoziției de flori „Magia Florilor – Virágvarázs” 
  
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia 
organizării expoziției de flori „Magia Florilor – Virágvarázs” 

Având în vedere prevederile art. 484 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din Legea  nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

În baza prevederilor art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b coroborat cu art.36 alin.(4) lit. c, art.45 alin.(2) 
lit.c și  art. 115 alin.(1) lit .b din Legea nr. 215/2001 privind administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂREŞTE 
 

              Art. 1. - Se  stabilesc taxele speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public din 
Piața Gábor Áron, municipiul Târgu Secuiesc, cu ocazia expoziției de flori „Magia Florilor – 
Virágvarázs”  în suma de 20 de lei/mp pentru locurile de teren sub 100 mp, respectiv 30 de lei/mp 
pentru locurile de teren mai mari de 100 mp, conform hartei evenimentului, anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre.  
               Art. 2. - (1) Locurile disponibile pentru expoziția de flori „Magia Florilor – Virágvarázs”  
sunt  în număr de 9 (nouă), iar spațiul maxim de închiriat pentru care se percepe taxa prevăzută la 
art.1 , este de 9 mp pentru cort cu dimensiunile de 3x3 metri. 
            (2) Suprafața de expunere rămasă din locul de teren atribuit potrivit alin.(1) este gratuită.  
             Art. 3. -   Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea 
domeniului public, cu ocazia organizării expoziției de flori „Magia Florilor – Virágvarázs” conform 
anexei nr.2 , care face parte integrante din prezenta hotărâre. 
              Art. 4. - Expoziția de flori „Magia Florilor – Virágvarázs” va fi coordonat de funcţionarul 
împuternicit prin dispoziţie de primar. 
              Art. 5. - Veniturile realizate din aplicarea taxei speciale stabilită la art. 1 se vor utiliza 
exclusiv prin autorităţi executive pentru acoperirea chetuielilor.  
              Art. 6. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 
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