
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 162/2022 
 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 178/2021 privind 

impozitele şi taxele locale pe anul 2022 

  Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
   Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 178/2021 privind impozitele şi taxele 
locale pe anul 2022, 
            Având în vedere prevederile art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 
2015, cu modificările și completările ulterioare,  
            Luând în considerare prevederile  art.27 și 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare;   
           Văzând Hotărârea nr. 91/28.09.2022 a Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic 
”Gábor Áron” din municipiul Târgu Secuiesc,  
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, art.129 alin.(4) lit.c coroborat cu art. 139 
alin. (3) lit.c și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 

 HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1. - Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1, capitol VII – Taxe speciale al 
Hotărârii Consiliului Local nr.178/2021 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2022, după cum 
urmează:  
 “ Taxă speciale și tarife instituite pentru exploatarea Sălii de sport al Liceul Tehnologic ”Gábor 
Áron” din municipiul Târgu Secuiesc (suprafața sala de sport și canina de duș) : 
Nr 
crt. 

Denumire servicii Valoare servicii lei 

1. Taxă/chirie pentru folosirea sălii de sport 100 lei/oră 

2. Taxă/chirie pentru folosirea sălii de sport pentru 
asociații și cluburi sportive din municipiul Târgu 
Secuiesc 

75 lei/oră 

3. Taxă/chirie pentru folosirea sălii de sport 313 lei/zi 

4. Cheltuieli utilități în caz de solicitare al cabinelor de 
duș 

50 lei 

 Art. 2. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc, Compartimentul Impozite și taxe locale, Liceul Tehnologic ”Gábor Áron” din 
municipiul Târgu Secuiesc. 

  
Târgu Secuiesc, la 27 octombrie 2022 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                  SECRETAR GENERAL,                                                                                                            

                                              Tóth Csilla-Enikő 

 


