
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 78/2020 
privind modificare H.C.L 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 referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind modificare H.C.L nr. 65/2017 privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite 
de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc, 

Având în vedere prevederile art. 484 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 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. 129 alin.(2) lit. b, art.129 alin. (4) lit. c, art.139 alin.(3) lit.c, art.196 
alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. – Se modifică art.1 al H.C.L nr. 65/2017 privind stabilirea taxelor pentru serviciile 
oferite de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc, prin introducerea unui nou punct, 
punctul VI., cu următorul cuprins: 

„VI. Taxă pentru folosirea terenului de sport cu iarbă artificială și nocturnă din satul 
Lunga: 

a) Pe timp de zi : 60 lei/oră 
b) Nocturn : 90 lei/oră” 

             Art.2 . - Se modifică capitolul II  al Anexei nr. 1 la HCL nr. 65/2017, privind stabilirea 
taxelor pentru serviciile oferite de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc, prin 
introducerea unui nou punct, punctul VI., cu următorul cuprins: 

„VI. Taxă pentru folosirea terenului de sport cu iarbă artificială și nocturnă din satul 
Lunga: 

c) Pe timp de zi : 60 lei/oră 
d) Nocturn : 90 lei/oră” 

 Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Baza Sportivă din 
municipiul Târgu Secuiesc şi Biroul Impozite şi Taxe Locale, iar cu controlul executării se 
însărcinează primarul municipiului Târgu Secuiesc. 
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