
                                                                                                       Anexă la H.C.L. nr. 18/2021 
  

REGULAMENT  
privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu 

domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc” 
  

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 
Art. 1. - Prezentul Regulament stabileşte cadrul general şi procedura Programului multianual 
de interes local „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în 
Municipiul Târgu Secuiesc”, instituit de Consiliul Local al Mun. Târgu Secuiesc prin HCL 
nr. …………./2020.  
Art. 2. - Scopul şi obiectivele Programului constau în sprijinirea/înlesnirea accesului 
familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc la 
anumite servicii publice asigurate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, 
prin acordarea unor categorii de facilităţi, în vederea creării unui mediu stimulativ, dinamic şi 
sănătos, a dezvoltării mai accentuate a sectorului recreativ, promovării unui stil de viaţă 
sănătos şi creşterii calităţii vieţii.   
Art. 3. – Programul instituit are caratcter multianual.  
  

CAPITOLUL II – Grupul ţintă (beneficiari) 
Art. 4. – Beneficiarii programului sunt familiile cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu 
Secuiesc care au în întreţinere minim trei copii.   
Art. 5. – În sensul prezentului Regulament, termenul “familie” desemnează soţul şi soţia şi 
copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună. 
Art. 6. - Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii 
aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:  
a) este necăsătorită; 
 b) este văduvă; 
 c) este divorţată;  
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;  
e) la care copii au fost dați în întreținere prin instittuirea măsurii de plasament. 
Art. 7. - În sensul art. 1 se asimilează termenului “familie” bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu 
copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc 
împreună.  
Art. 8. - Prin termenul “copil” se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia 
dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori 
pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. 
 Art. 9. – Prin termenul de copil se înţelege cel cu vârsta de până la 18 ani care se află în 
întreţinerea părinţilor. Vor fi îndeplinite condiţiile până la împlinirea vârstei de 18 ani de 
către toţi copiii.  
Art. 10. – Familia/persoana singură trebuie să aibă în întreţinere minim trei copii, acordarea 
facilităţilor fiind condiţionată de dovada întreţinerii celor trei copii.  
  

CAPITOLUL III – Categorii de facilităţi 
Art. 11. – Următoarele categorii de facilităţi vor fi acordate beneficiarilor programului:   
a) un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcările tip rezidenţiale aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, dacă în momentul cererii, în 
zona domiciliului există asemenea locuri libere, cu condiția ca solicitantul să îndeplinească 
cerințele Regulamentului de atribuire;  
b) un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcările publice aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc 



 c) reduceri la abonamentele de acces la programele şi acţiunile culturale organizate de 
instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  
(Casa de Cultură “Vigado” - Teatrul orășenesc Udvarter Teatrum ) conform Anexei nr.1 la 
Regulament;   
d)  reduceri la biletele de acces la patinoarul artificial Deme László, conform Anexei nr. 1 la 
Regulament; 
e) reduceri la biletele de acces și abonamente la Bazele Sportive, conform Anexei nr. 1 la 
Regulament.  
  

CAPITOLUL IV - Criterii de eligibilitate  
Art. 12. - Pentru a beneficia de facilităţile ce fac obiectul Programului instituit, este necesară 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
 a) familia/persoana singură să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Târgu Secuiesc; 
 b) unul dintre părinţii/persoana care au/are în întreţinere trei copii să realizeze venituri 
impozabile, indiferent de sursa de venit; 
 c) să nu aibă datorii la bugetul local; 
d) copiii aflaţi în întreţinere să fie înscrişi la o unitate de învăţământ şi să nu aibă mai mult de 
20 absenţe nemotivate/an. (cu excepția celor înscriși la grădinițe) 
  

CAPITOLUL V - Documente necesare 
Art. 13. – Candidaţii vor aplica la acest program în baza unui dosar care va cuprinde 
următoarele documente:   
a) Cerere, Anexa nr. 2 
b) Actele de identitate ale membrilor familiei(carte de identitate, certificat de căsătorie, 
certificat de naştere); 
c) Acte doveditoare privind realizarea venitului impozabil a părinţilor/persoanei care au/are 
în întreţinere trei copii;  
d) Acte doveditoare din care rezultă că au trei copii în întreţinere;   
e) Declaraţie pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere; Anexa nr. 2 
f) Fotografii ale membrilor familiei pentru care se eliberează legitimație tip;  
g) Adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor. (Pentru 
preșcolari adeverință privind înscrierea la grădiniță) 
e) dovada achitării obligațiilor fiscale către Biroul taxe și impozite. 
  

CAPITOLUL VI – Procedura 
  Art. 14. - Persoanele interesate vor depune o cerere la Primăria Municipiului Târgu 
Secuiesc, Compartimentul Relaţii cu Publicul -  Registratură, care va cuprinde categoriile de 
facilități de care vor să beneficieze.  
 Art. 15. – Cererea se depune în perioada 1-20 decembrie a fiecărui an, împreună cu dosarul 
conţinând documentele prevăzute la art. 13 al prezentului Regulament.  
 Art. 16. – Prin excepţie de la prevederile art. 15, pentru anul 2021 cererile împreună cu 
dosarul conţinând documentele prevăzute la art. 13 al prezentului Regulament se depun până 
la data de 20 februarie 2021.  
 Art. 17. – În vederea verificării criteriilor de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament, 
va fi numită prin dispoziţia Primarului o comisie din 3 persoane din cadrul Primăriei 
Municipiului Târgu Secuiesc. 
 Art. 18. – În termen de 5 zile de la data expirării termenului de depunere a documentelor, 
Comisia desemnată va întocmi o listă cu familiile care vor beneficia de Programul instituit.  
 Art. 19. – Lista va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului 
Târgu Secuiesc şi pe site-ul www.kezdi.ro. 



Art. 20. – Lista va fi supusă contestaţiilor în termen de 10 zile de la data afişării acesteia. 
Contestaţiile se vor soluţiona de  către o Comisie numită prin dispoziţie de Primarul 
Municipiului Târgu Secuiesc  în termen de 72 de ore de la depunerea acestora.  
Art. 21. - Primăria Municipiului Târgu Secuiesc  va emite un card-legitimaţie care va 
cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor Programului care va sta la baza aplicării 
reducerilor prevăzute la art. 11 al prezentului Regulament. 
 Art. 22. – (1) Lista cu beneficiarii Programului se va transmite de către Comisia 
împuternicită la instituţiile publice de cultură care vor acorda facilităţile stipulate în prezentul 
Regulament, la Baza Sportivă și la Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului. 
(2) În vederea aplicării reducerilor prevăzute la art. 11 lit. c), d) şi e), beneficiarii 
Programului vor prezenta în momentul achiziţionării biletelor de acces, cardul-legitimaţie 
emis de Primăria Municipiului Târgu Secuiesc. 
 Art. 23. – Beneficiarii Programului au obligaţia să reconfirme criteriile de elgibilitate anual, 
în luna decembrie, până în data de 20 decembrie, pentru a beneficia de facilităţile acordate 
pentru anul următor. Cardul nu este transmisibil.  
Art. 24. – În cazul în care survin modificări privind criteriile de eligibilitate care sunt de 
natură a conduce la pierderea dreptului de a beneficia de facilităţile stipulate în prezentul 
Regulament, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa Primăriei Municipiului Târgu 
Secuiesc situaţia care generează pierderea dreptului în termen de 10 zile de la ivirea acesteia, 
sub sancţiunea recuperării sumelor aferente reducerilor aplicate de la momentul pierderii 
dreptului.  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                        SECRETAR GENERAL 

Bejan András             Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa I la Regulament 
 

Listă preț familial Patinoarul artificial Deme László 
  Timp Preț 

1. Patinaj public:  1,30 oră   

 - bilete intrare adulți   5 RON 

 - bilete intrare copiii sub 16 ani   2 RON 

 
Listă preț familial Baza sportivă Sinkovits 

  Timp Preț 

1. Taxa pentru folosirea saunei 8 ocazii  20 RON

2 Taxă pentru folosirea terenului de tenis   

 - bilet intrare adulți 1 oră 3 RON 

 - bilet intrare copii sub 6 ani 1 oră 0 RON 

 - bilet intrare tineri 6-18 ani 1 oră 2 RON 

 - închiriere pentru familie* Oră/teren 15 RON

 - abonament lunar pentru familie*  Lună 25 RON

     *Folosit exclusiv de membrii familiei beneficiare 
 

Listă preț familial Sala Polivalentă Kicsid Béla 

  Timp Preț 

1 Taxă pentru tenis de masă în incinta Sălii Polivalente 
Masă 
/oră 

2 RON 

2 Taxă pentru închiriere role 1 oră 1 RON 

 
Preț familial Casa de cultură Vigadó 

  Timp Preț 

1 
Evenimente, spectacole organizate de Primăria mun. Târgu Secuiesc 
și/sau Fundația Culturală Vigadó 

 50% 
din 

prețul 
întreg 
aplicat  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                        SECRETAR GENERAL 

Bejan András             Tóth Csilla Enikő 


