
Anexa nr. 7               la H.C.L nr. 
________/2007  
 
 
 
 
 
 
TAXE SPECIALE 
Stabilite pentru anul fiscal 2008 
 
 
 
Nr.crt
. 

Denumirea taxei speciale Nivelul taxei speciale Denumirea 
concesionarului 
serviciului 
public local 
taxabil 

1. Taxa pentru eliberarea 
Autoriza�iei pentru 
executarea serviciului public 
de transport/bunuri în regim 
taxi 

  50,00 lei Compartimentul 
pentru 
autorizarea 
activit��ilor 
economice 

2. Taxa pentru eliberarea 
Autoriza�iei Taxi 

100,00 lei Compartimentul 
pentru 
autorizarea 
activit��ilor 
economice 

3. Viza anual� a Autoriza�iei 
Taxi 

  50,00 lei Compartimentul 
pentru 
autorizarea 
activit��ilor 
economice 

4. Taxa special� privind servicii 
de xerocopiat, multiplicat 
acte necesare persoanelor 
fizice �i juridice în raportul 
acestora cu Prim�ria 

Format A4:    1,00 lei/pagin� 
Format A3:    2,00 lei/pagin� 
Format A2:    3,00 lei/pagin� 
Format A1:    4,00 lei/pagin� 

Compartimentul 
rela�ii cu 
publicul, 
informa�ii, 
registratur� 

5. Tax� de urgen�� pentru 
eliberarea sau preschimbarea 
c�r�ilor de identitate 

  50,00 lei Serviciul 
comunitar de 
eviden�� a 
persoanelor 

6. Tax� de urgen�� pentru 
eliberarea certificatului fiscal 
în aceea�i zi cu depunerea 
cererii 

  20,00 lei Direc�ia Finan�e 
Publice 
Municipale 

7. Tax� de urgen�� pentru 
eliberarea certificatului fiscal 
în 24 ore de la depunerea 
cererii 

  10,00 lei Direc�ia Finan�e 
Publice 
Municipale 

 
 
 
 



 
Reguli privind utilizarea temporar� a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe �i 
proceduri de eviden�iere a acestora 
 
 

CAP. 1 
Dispozi�ii generale 
 

Art.1 - Prezenta detaliaz� regulile privind utilizarea temporar� a locurilor publice în 
vederea elimin�rii unor arbitrarii ce ar putea da na�tere la favoritisme sau discrimin�ri în 
raporturile cu contribuabilii �i procedurile de eviden�iere a parc�rilor curente, a 
abonamentelor pentru desfacerea de produse �i pentru contractele pentru ocuparea terenurilor 
cu construc�ii provizorii. 

Art.2 - Toate persoanele fizice �i juridice care îndeplinesc condi�iile legale pentru 
activitatea exercitat� au dreptul de a solicita, pentru folosire temporar�, un spa�iu din 
domeniul public sau privat al municipiului. 

Art.3 - Locurile publice care se pot da în folosin�� temporar� sunt pie�ele, târgurile, 
oboarele, trotuarele, parc�rile �i alte locuri publice, care sunt administrate direct de Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art.4 - Ordinea ocup�rii locurilor disponibile dintr-o zon� se face în func�ie de 
num�rul de înregistrare a cererilor prin care se solicit� autorizarea folosirii unui teren. 

Art.5 - Pentru ocuparea unei suprafe�e care apar�ine domeniului public de c�tre 
contribuabili pentru activit��i economice, culturale, sportive etc. se depune în prealabil o 
cerere tipizat�, completat� cu datele solicitate. 

La cerere se anexeaz� xerocopia autoriza�iei, eliberat� pentru activitatea exercitat�, în 
cazul agen�ilor economici sau xerocopia sentin�ei judec�tore�ti privind acordarea 
personalit��ii juridice în cazul organiza�iilor nonguvernamentale. 

Art.6 - Ocuparea locurilor publice se face numai dup� plata anticipat� a taxei aferente 
perioadei solicitate, la caseria Prim�riei cu excep�ia ocup�rii terenurilor cu construc�ii 
provizorii, caz în care se pl�te�te trimestrial. 

 
CAP. II 
Detalierea regulilor privind folosirea temporar� a locurilor publice 

 
Parcarea ocazional� a vehiculelor 

Art.7 - Pentru parcarea ocazional�, taxa se achit� imediat dup� oprirea vehicolului, la 
persoana autorizat� de c�tre Prim�rie sau la automatul parc�rii. 
 

Parcarea curent� a vehiculelor, f�r� rezervarea locurilor 
Art.8 - Persoanele de�in�toare de permis de parcare pentru locuri de parcare 

nerezervate au acces în toate parc�rile cu plat�, amenajate �i libere. 
Art.9 - Parcarea curent� a vehiculelor, f�r� rezervarea locurilor se face pe baza 

permisului de parcare. Parc�rile cu plat� aflate în dreptul imobilelor locuite, pot fi folosite de 
locuitori pe baza permiselor de parcare de tip riveran care se pl�te�te la începutul fiec�rui an, 
pân� la data de 15 ianuarie sau pân� la începutul lunii urm�toare ocup�rii locului de parcare 
liber. Permisul de parcare de tip riveran este valabil numai pentru parcarea aflat� în dreptul 
domiciliului beneficiarului. 

Art.10 - Agen�ii economici care exercit� activitate de taximetrie sunt obliga�i la 
plata taxei de parcare curent� f�r� rezervare pentru fiecare autovehicul folosit pentru 
activitatea susmen�ionat�. 

Art.11 - Permisul de parcare curent� f�r� rezervarea locurilor se emite pentru o 
perioad� minim� de o zi �i maxim� de un an. 



Permisul de parcare se elibereaz� la caseria Prim�riei, dup� plata taxei de parcare 
care se pl�te�te înainte de ocuparea parc�rii. 
Art.12 - Permisul de parcare se expune de c�tre �oferii vehiculelor la loc vizibil 

pe parbrizul din fa�� al acesteia. 
Art.13 – Autoriza�ia de liber� trecere prin zona de interdic�ie stabilit� prin H.C.L. 

nr. 13/2001 se elibereaz� numai dup� plata parc�rii pentru ziua/zilele în care se dore�te acest 
lucru. 

 
Parcarea curent� a vehiculelor, cu rezervarea locurilor 

Art.14 - Persoanele de�in�toare de permis de parcare cu loc rezervat au acces 
exclusiv pe locul rezervat �i au dreptul la blocarea acestuia. 

Art.15 - Parcarea curent� a vehiculelor, cu rezervarea locurilor se face pe baza 
permisului de parcare, în momentul pl�tirii taxei de parcare pentru perioada aferent�. 

Art.16 - Permisul de parcare se expune de c�tre �oferii vehiculelor la loc vizibil 
pe parbrizul din fa�� al acesteia. 
 

Depozitare de materiale 
Art.17 - Depozitarea oric�ror materiale, în locuri publice se face dup� plata taxei 

�i ob�inerea autoriza�iei. 
Art.18 - Depozitarea de materiale se permite în condi�iile în care nu perturb� 

circula�ia pietonilor sau a vehiculelor, nu polueaz� cu miros, scurgeri, murd�rirea zonei, etc. 
Art.19 – Men�inerea autovehiculeleor abandonate pe domeniul public se 

consider� depozitare de materiale, în consecin�� ocuparea locului aferent se calculeaz� pe 
baza acestei taxe. 
 

Realizarea unor lucr�ri 
Art.20 - Începerea unor lucr�ri în locuri publice se face numai dup� plata taxelor 

aferente, ob�inerea autoriza�iei �i cu respectarea regulilor specifice din alte hot�râri. 
Art.21 – Pentru eliberarea autoriza�iei de desfacere a unei suprafe�e apar�in�toare 

domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe se va pl�ti taxa de garan�ie calculat� pe 
baza planului de situa�ie din proiect, garan�ie care se restituie dup� refacerea în starea ini�ial� 
a suprafe�ei afectate de s�p�turi. 
 

Desfacere de produse 
Art.22 - Pentru desfacerea produselor ce fac obiectul comer�ului, taxa se achit� 

zilnic sau pe baz� de abonament pentru o perioad� mai mare de o zi, caz în care taxa se 
achit� la eliberarea abonamentului �i pe baz� de chitan�� pentru o perioad� � de o zi, eliberat� 
de c�tre Serviciul Financiar, chitan�� în care, se va preciza locul, suprafa�a �i destina�ia 
folosin�ei. 

Art.23 - În locurile publice se pot comercializa temporar: produse artizanale, 
flori, floricele, semin�e (dovleac, floarea soarelui, etc.), vat� de zah�r, ochelari, cosmetice, 
c�r�i po�tale etc. 

Art.24 - Locurile publice care se dau în folosin�� temporar� nu pot afecta 
circula�ia pietonilor sau a autovehiculelor �i nu pot fi amplasate în fa�a vitrinelor de la 
magazine. 

Art.25 - Comercializarea produselor agro-alimentare se face în încinta pie�elor 
agro-alimentare (fructe, legume, produse alterabile etc.) sau în alte spa�ii special amenajate. 

Art.26 - Ocuparea domeniului public f�r� acordul Prim�riei �i plata taxelor 
aferente se sanc�ioneaz� conform H.C.L. nr. 101/2002, modificat prin H.C.L. nr. 91/2005. 
 

Intrarea la Baza de Înot �i Recreere 



Art.27 - Intrarea la Baza de Înot �i Recreere se face dup� plata taxei de intrare �i 
primirea br���rii speciale, care înlocuie�te biletul clasic �i se aplic� pe încheietura mâinii 
înaintea intr�rii în încinta piscinei propriu zise. 

Art.28 – Br��ara va fi inscrip�ionat� cu urm�toarele: 
Baza de Înot �i Recreere – Sfântu Gheorghe 
Uszoda és Szabadid� Központ – Sepsiszentgyörgy 
Bilet de intrare – Belép� jegy 

Art.29 - În cazul abonamentelor se elibereaz� num�rul de br���ri corespunz�tor 
tipului de abonament cu urm�toarele inscrip�ii: 

Baza de Înot �i Recreere – Sfântu Gheorghe 
Uszoda és Szabadid� Központ – Sepsiszentgyörgy 
Abonament - Bérlet 

Art.30 – Br��ara trebuie s� fie rezistent� la ap� minim 24 ore, s� con�in� o parte 
colorat�, de cca. 20 – 22 cm, o parte autocolant�, înseriat� care se rupe la dezlipire �i o parte 
de cotor cu acela� num�r de serie pentru justificarea num�rului de br���ri consumate. 

Art.31 – Detaliile de eliberare �i folosire a acestor tipuri de br���ri vor fi stabilite 
prin modificarea regulamentului Bazei de Înot �i Recreere. 
 

Cap. III – Proceduri de eviden�iere 
 

Art.32 – Eviden�ierea abonamentelor pentru desfacerea de produse se va realiza 
prin îndosarierea exemplarului Prim�riei. Abonamentele vor fi numerotate în ordine 
cronologic�. 

Art.33 – Eviden�ierea contractelor pentru ocuparea terenurilor cu construc�ii 
provizorii se va realiza prin îndosarierea exemplarului Prim�riei. Contractele vor fi 
numerotate în ordine cronologic�. 

Art.34 – Eviden�ierea parc�rilor curente se va realiza printr-un registru care, va 
con�ine urm�toarele coloane: num�r permis, numele, prenumele/denumirea proprietarului, 
adresa/sediul proprietarului, num�r de înmatriculare a autovehicolului, data eliber�rii, 
perioada pentru care se elibereaz� permisul. 
 
8 formulare
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BIROUL DE GOSPOD�RIRE COMUNAL�  
 
ABONAMENT nr.  ……./2008 
pentru folosirea temporar� a unei suprafe�e din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe 
 
Titularul ………………………………………… având sediul/domiciliul în jud. ……………, 
loc. ………………………..., str. …………………………, nr. …..., bl. …..., sc. …., ap. ….., 
Obiectul abonamentului: folosirea temporar� a unui teren în suprafa�� de …….. mp, situat în str. 
……..………………., nr. ……, …………….………………………………………… pentru 
…………………….………………………….………………………………………., 
în baza H.C.L. nr. ……/2007 �i a cererii nr. …………………………………….. 
Termenul abonamentului 



Perioada Valoarea Chitan�a (nr./data) 
   
   
   
   

Taxa aferent� suprafe�ei folosite este de …………………. lei/mp/zi. 
Beneficiarul se oblig� s� respecte H.C.L. nr. 101/2002 privind normele de bun� gospod�rire pe 
teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe �i prevederile anexei nr.8 din H.C.L. nr. …../2007. 
 
      REPREZENTANT BIROU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERERE  
pentru realizarea unor lucr�ri 
 
 
 

Subsemnatul …………………………………………….., în calitate de 
…………………………./ reprezentant al firmei ……………………………………………., cu 
domiciliul/sediul în …………………………………, str. …………………………….., nr. ….., 
bl.……., sc.…., ap. …., în baza autoriza�iei de construire nr. ………………….., eliberat de 
Prim�ria Municipiului Sfântu Gheorghe, cer aprobarea pentru realizarea unor lucr�ri 
de…………………………. în strada …….…………………… nr. ……., bl. ….., sc. …..… 
pentru ……….……………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
Lucrarea se va executa în perioada ………………………………… 
 
 
Data       Semn�tura 

 
 

 
 
 
 
 
 
Alte acte solicitate: 



-     Autoriza�ia de construc�ie 
-  Plan de situa�ie  
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Jude�ul Covasna 
PRIM�RIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
Str. 1 Decembrie 1918 nr.2 
Tel:  0267-311243, Fax: 0267-351781, e-mail: primar@sepsi.ro 
 
 
BIROUL GOSPOD�RIRE COMUNAL� 
COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE AL DOMENIULUI PUBLIC 
 
 

AUTORIZA�IA 
 
pentru ocuparea terenurilor  cu construc�ii provizorii/depozitare de materiale 

Nr. ………….. din …………………… 
 
 
 Se autorizeaz�……………………………………………………..., cu domiciliul/sediul în str. 

…………………………….., nr. ….., bl.…, sc.…, ap. …., loc. …………………………….., jud. 

………………, având CNP/Codul unic ………………………….., în baza autoriza�iei de 

construire nr. …………………………, eliberat de Prim�ria Municipiului Sfântu Gheorghe, 

pentru ………………………………... 

……………………………………………………………….. în strada 

…...….………………………………………………..……………….., pentru perioada 

…………………………………… 

 
 

Data       Semn�tura 
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Jude�ul Covasna 
PRIM�RIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
str. 1 Decembrie 1918 nr.2 
Tel:  0267-311243, Fax: 0267-351781, e-mail: primar@sepsi.ro 
 
BIROUL GOSPOD�RIRE COMUNAL� 



COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE AL DOMENIULUI PUBLIC 
 
 

AUTORIZA�IE 
privind lucr�rile de racorduri �i bran�amente la 

re�elele publice de ap�, canalizare, gaze, termice, energie electric�, telefonie �i televiziune prin 
cablu 
 
  În urma cererii cu nr IN ………….. din ……….. se autorizeaz� 

……………………………………… cu domiciliul/sediul în str. …………………………….., 

nr. ….., bl.…, sc.…, ap. …., loc. …………………………….., jud. ………………..., s� 

efectueze lucr�ri de racorduri/bran�amente la: 

� re�ele publice de ap�; 
� re�ele publice de canalizare; 
� re�ele publice de gaze; 
� re�ele publice de transport a energiei termice; 
� re�ele publice de transport a energiei electrice; 
� re�ele de telefonie; 
pentru beneficiarul ……………………………..………………., cu domiciliul/sediul în 

……………………….., str. ……………….., nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ……, jud. 

……………….. . 

Lucr�rile de racorduri/bran�amente se execut� la urm�toarea adres�: 

…………………………………………………………………. 

Taxa pentru eliberarea prezentei autoriza�ii, instituit� prin H.C.L nr. ……../ 2007 privind 

impozitele �i taxele locale, în sum� de ………………………. lei, a fost achitat� cu ordinul de 

plat�/chitan�a nr. …………../……………… . 

Prezenta autoriza�ie este valabil� pân� la data de …………………. 

 
Sfântu Gheorghe, …………………. 

 
Primar 

   Albert Álmos 

Jude�ul Covasna 
PRIM�RIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
str. 1 Decembrie 1918 nr.2 
Tel:  0267-311243, Fax: 0267-351781, e-mail: primar@sepsi.ro 



 
BIROUL GOSPOD�RIRE COMUNAL� 
 
 

           AUTORIZA�IE DE S�P�TUR�   
                                                 
 

  În urma  cererii Nr. IN ……. din …………. �i a Autoriza�iei de construc�ie nr. ..……. din 
……………..  se autorizeaz� …………… …………………………… cu domiciliul/sediul în  
…………………… str. …………………, nr. …,  bl. …., sc. ..., ap. …, s� execute lucr�ri de 
s�p�tur� în str. ……………………… nr. … în urm�toarele condi�ii:  
        -  conturul s�p�turii se va t�ia cu disc de t�iat asfalt/beton 
        -  lucrarea se va executa în perioada  …………-…………. 

- zona afectat� de s�p�tur� se va semnaliza corespunz�tor �i obligatoriu cu semnaliz�ri 
luminoase  pe timpul nop�ii,                                                     
          - traseul afectat de s�p�tur� se va reface la starea ini�ial� inclusiv remontarea bordurilor 
(dac� este cazul) 

- prin data termin�rii se în�elege refacerea sistemului rutier la starea ini�ial�; 
- pentru închiderea circula�iei în timpul execu�iei trebuie s� ob�ine�i aprobarea 

organelor de circula�ie al Poli�iei Municipiului; 
 - pentru refacerea sistemului rutier sunte�i r�spunz�tori ori de câte ori este necesar timp 
de un an pân� la recep�ia definitiv� a lucr�rii de c�tre delegatul nostru. 
 
                                                                                         
 
                                                                                PRIMAR     
                      Albert Álmos          
 
 
 
 
Sf.Gheorghe,  
…………….. 
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PRIM�RIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE 
PERMIS DE PARCARE 

nr. ……/2008 
           pentru parcare curent� 

f�r� rezervare loc, valabil pentru                                     
perioada 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………. 
 

Conform art. … din H.C.L. nr. …../2007 

PRIM�RIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE 
PERMIS DE PARCARE 

nr. ……/2008                                                 pentru 
parcare curent� 

cu rezervare loc, valabil pentru
          perioada  

……………………………………………………… 
 

…………………………………………………….. 
 

Conform art. … din H.C.L. nr. …../2007 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


