
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 124/2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2021 pentru aprobarea şi demararea 
procedurilor privind declararea Municipiului Târgu Secuiesc ca  Stațiune Turistică de interes 

local 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/2021 pentru aprobarea şi demararea 
procedurilor privind declararea Municipiului Târgu Secuiesc ca  Stațiune Turistică de interes local, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de evaluare  –  DIRECȚIA GENERALĂ TURISM prin 
Procesul Verbal Nr. 24 încheiat în data de 27.07.2022 (190 de puncte obținute la criteriile de 
atestare), 

Având în vedere Dispozița nr. 271/2022 cu privire la  delegarea atribuțiilor de serviciu ale 
secretarului general al municipiului  Târgu Secuiesc către  doamna Nagy Gabriella, consilier juridic 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târgu Secuiesc, pe perioada efectuării 
concediului de odihnă, 

Luând în considerare prevederile art. 3, art. 4 din H.G nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor 
şi criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b., art.129  alin.(7) lit.j., k., şi r), ale  art. 139 alin.(1) 
și art.196 alin.(1) lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi 
modificările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 187/2021 pentru aprobarea şi demararea 
procedurilor privind declararea Municipiului Târgu Secuiesc ca  Stațiune Turistică de interes local, 
care va avea următorul cuprins: 

”Art. 1. – Aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Municipiului Târgu 
Secuiesc ca  Stațiune Turistică de interes local în limitele perimetrului cuprins în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre.” 

Art. 2. - Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Secuiesc pentru semnarea 
documentelor necesare demarării procedurilor în vederea declarării Municipiului Târgu Secuiesc ca 
Stațiune Turistică de interes local.  

Art. 3. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc și  Compartimentul de turism. 
  

 Târgu Secuiesc, la 4 august 2022 
 

  
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
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