ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. _114/2022
cu privire la modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în
vederea organizării Târgului ” Zilelor Orașului Covasna”, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data
de
5 august 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (13) din totalul de 17 consilieri.
Văzând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al
orașului, servicii publice și comerț, juridică şi pentru administraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al
orașului,
Având în vedere:
- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al
Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;
art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată;
art. 108 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
art. 16 din OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările
ulterioare;
Titlului V din Cartea a III-a din Codul civil;
art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 831 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării
Târgului ” Zilele Orașului Covasna”, modificată şi completată prin HCL nr.
117/2019;
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În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) , alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3)
lit. g) și art. 196 lit.”a”și art. 243 alin. (1) lit. ”a” din ”– ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
Cu votul “pentru” a 13 consilieri, “împotriva” a - consilieri ,
Hotărăște:
Art. 1 – Anexa nr. 2 la HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în
vederea organizării Târgului ” Zilelor Orașului Covasna” cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică conform anexei la prezenta și se înlocuiește cu
aceasta.
Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCL 103/2018 cu modificările şi
completările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. 3 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul oraşului Covasna prin aparatul de specialitate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DR. FÜLÖP CSABA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA
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Anexa la HCL nr. 114/2022
Anexa Nr. 2 la HCL nr. 103/2018

Tabel cu tarifele minime de participare pentru vânzătorii ambulanţi
Nr. crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tipul locului de vânzare
Loc de vânzare pentru comerţ de orice fel cu
amănuntul: îmbrăcăminte, încălţăminte, suveniruri,
jucării, altele
Loc de vânzare pentru comerţ de „kürtőskalács”,
“lángos” (fără consumul de loc, fără rulota)
Loc vânzare pentru comerţ cu îngheţată, popcorn,
vată de zahăr (fără rulota)
Loc de vânzare pentru comerţ cu hamburger, hotdog, sandvici (fără rulota)
Loc de vânzare din rulotă (kürtőskalács, lángos,
sandvici, hot-dog, prăjituri)
Miniparc de distracţie pentru copii
Locuri de vânzare pentru alimentaţie publică
Loc de vânzare pentru comerţ cu porumb
Loc de vânzare pentru fructe, legume, bulbi de flori

Tarife pentru 3
zile
70 lei/mp

800 lei
450 lei
700 lei
800 lei
40 lei/mp
70 lei/mp
350 lei
40 lei/mp
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