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11. Taxe speciale pentru închirierea  maşini şi utilaje aflat în dotarea Primăriei municipiului Tg. Secuiesc 

11.1 - maşina de găurit 55 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.2 - polizor unghiular (flex) 55 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.3 - placă vibro compactor 40 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.4 - cilindru compactor Wacker 110 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.5 - compressor cu aer pentru picamer 110 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.6 - 1 buc cort (pavilion) 25 lei/zii  Gospodăria comunală 

11.7 - masă şi 2 buc bănci 25 lei/zii  Gospodăria comunală 

11.8 - tractor U650 + remorca 90 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.9 
- ridicător hydraulic cu platforma pentru 
lucrari la inaltime 

110 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.10 - motor ferestrău 55 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.11 - maşina multifuncţional Komatsu 130 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.12 - autoutilitar marca Ford  80 lei/ora Gospodăria comunală 
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11.13 - generator curent 50 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.14 - maşină de tuns iarbă 20 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.15 - tractor Hart 55 lei/ora  Gospodăria comunală 

11.16 - autogreder  160 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.17 - pompă pentru apă 25 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.18 
- basculant de mare tonaj marca Volvo + 
remorca  cu basculanta sau remorca cu 
platforma si prelata 

130 lei/ora Gospodăria comunală 

11.19 - generator electric trifazic 90 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.20 - maşina de măturat mică Volkswagen 90 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.21 - mai compactor 75 lei/oră  Gospodăria comunală 

11.22 
- autobus marca Iveco 18+1 persoane cu 
remorca 

212 lei/zi chiria + 2 lei/km combustibil  Gospodăria comunală 

11.23 autospecială cu scară culisantă IFA  75 lei/oră  
Gospodăria comunală 
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11.24 Scena metalică 

-1000 Euro pentru prima zi    - 500 Euro pentru a 
doua zi - 300 Euro/zi începând cu a treia zi + se 

adaugă cheltuielile de transport şi masă ptr. 
personalul de deservire 

Gospodăria comunală 

 

 

 
 
 
 
 

REGULAMENT 
privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale 
pe teritoriul municipiului Tg. Secuiesc în anul 2021 

 
 
 

I. Reglementări generale: 
Art. 1 În sensul legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale şi a prezentei hotărâri, 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. Se instituie taxe speciale pentru închirierea  maşini, utilaje aflat în dotarea Primăriei municipiului Tg. Secuiesc. Pe lângă taxa speciale se aplică şi cheltuielile de transport 
la domiciliu în cazul în care persoana fizică sau juridică care achită taxa specială nu are posibilitatea de a transporta maşina sau utilajul respectiv. 
Plata acestei taxei se face anticipat, la caseria Primăriei municipiului Tg. Secuiesc. 
Veniturile realizate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind întreţinerea maşinilor şi utilajelor. 
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