HOTÃRÂREA NR. 73/2016
privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului
Zilelor Sfântu Gheorghe 2016
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.138/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte
şi administrare Cimitir Comun;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat,
patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru adminstrație
locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al
municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. – (1) Se stabileşte perioada de desfăşurare a Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2016,
pentru data de 22-24 aprilie.
(2) Se aprobă Planul de amenajare al Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2016, conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se stabilesc taxele speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public, cu
ocazia Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2016, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face
parte integrantă.
ART. 3. – “Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe 2016” va fi coordonat de funcţionarul împuternicit
prin dispoziţie de primar, în colaborare cu TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pieţelor.
ART. 4. – Dreptul de ocupare a domeniului public pentru standuri de vânzare se dobândeşte în
baza licitaţiei organizate conform Regulamentului de licitaţie, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care
face parte integrantă.
ART. 5. – Dreptul de ocupare a domeniului public pentru miniparcuri de distracţie se
dobândeşte în baza licitaţiei organizate conform Regulamentului de licitaţie, anexa nr. 4 la prezenta
hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Veniturile realizate în baza prezentei hotărâri se vor utiliza exclusiv prin Casa de
Cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, pentru suportarea cheltuielilor prevăzute în
anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează dl. Czimbalmos Kozma
Csaba, administrator public al municipiului Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Czegő Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 73/2016

Nivelul taxelor speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public cu ocazia
târgului din cadrul Zilelor Sfântu Gheorghe 2016

Nr.
crt.

Tipul locului de vânzare

Locuri de vânzare (3m x 3m = 9m2) pentru comerţ cu amănuntul cu produse
alimentare (mai puţin kürtös kalács, langoş, popcorn, vată de zahăr, produse
fast food, îngheţată sau băuturi alcoolice) preparate în mod tradiţional,
efectuat direct de producători, fără preparare şi/sau consum pe loc -(tip A)
2 Locuri de vânzare (2mx2m= 4m2) pentru alimentaţie publică (exclusiv
popcorn, vată de zahăr, îngheţată)-(tip B)
3 Locuri de vânzare (3m x 3m = 9m2) pentru alimentaţie publică tip patiseriecofetărie (inclusiv kürtös kalács, langoş, clătite, dar fără băuturi alcoolice) cort
şi/sau rulotă -(tip C)
4 Locuri de vânzare (3m x 3m = 9m2) pentru alimentaţie publică tip fast food
(gyros, hamburger, sandwich, kebab, hot dog, pizza, etc., dar fără băuturi
alcoolice) cort şi/sau rulotă -(tip D)
5 Standuri de alimentaţie publică
6 Miniparcuri de distracţie pentru copii
7 Locuri (3m x 3m= 9m2) pentru meşteşugari cu produse de artă populară sau de
artizanat şi anticariat
8 Locuri de vânzare (3m x 3m = 9m2) pentru cărţi, respectiv pentru prestări de
servicii de tip programe distractive, jocuri interactive pentru copii (tip E)
9 Locuri pentru expunere (autoturisme, utilaje, materiale de construcţii, mobilă,
etc.) fără vânzare pe loc (tip F)
10 Standuri promoţionale (servicii, produse-altele decât cele de la punctul 9)

taxa
pentru
m2/3 zile

1

15 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
85 LEI
50 LEI
11 LEI
30 LEI
25 LEI
200 LEI

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 73/2016

CHELTUIELI
care se vor efectua din încasarea taxelor speciale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

închiriere, montat, demontat scene;
decor scene;
sonorizare pentru scene şi alte locaţii;
lumini pentru scene;
banere, steaguri, etc. (pentru ambianţă)
servicii de organizare târg şi de salubrizare
WC public mobil;
servicii alimentare cu energie electrică
drepturi de autor şi drepturi conexe;
prestări servicii artistice;
cheltuieli de personal;
diverse cheltuieli materiale;
premii pentru câştigătorii concursurilor sportive şi distractive;
cazare, masă şi transport pentru participanţi (sportivi, artişti, concurenţi, colaboratori);
tipărituri;
închirieri săli;
cheltuieli convorbiri telefonice;
servicii de organizare şi supraveghere a manifestării

