
                                                Anexa nr.1  

 

Specificare Taxa aprobata  a se 

utiliza incepand cu data 

de 01.01.2020 

-lei- 

Taxa pentru rezervarea unei tarabe: 

        - taxa pentru producatori 

        -taxa pentru comercianti 

 

59,58 lei/luna  

59,58 lei/luna 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

ocupate de tarabe(in exteriorul Pietei Agroalimentare ): 

        - taxa pentru producatori 

        - taxa pentru comercianti 

 

 

4,20 lei/zi 

4,20 lei/zi 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

ocupate de tarabe(in interiorul Pietei Agroalimentare ): 

        - taxa pentru producatori 

        - taxa pentru comercianti 

 

 

5,88 lei/zi 

5,88 lei/zi 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

necesara depozitarii marfurilor in alte locuri din 

perimetrul pietei  

 

6,81 lei/mp/zi 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

pentru comercializarea pomilor  

            - brazi, molizi, pini 

            

              - pomi fructiferi 

lei/zi 

 

1,72/buc/transport,    

conform  avizului de 

insotire 

1,32 /buc/transport , 

conform  avizului de 

insotire  

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

pentru comercializarea pasarilor  

      - pui 

      - pasari adulte 

 

 

1,32 lei /5 buc 

1,72 lei /5 buc 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

pentru comercializarea obiectelor de ocazie (martisoare, 

felicitari, aranjamente florale, tablouri)  

 

6,81 lei/mp/zi 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

pentru comercializarea produselor agroalimentare din 

vehicule si autovehicule : 

 

 

 



      - vehicule cu 1 sau 2 tragatori  

      -autoturisme, ARO, autocamioane,remorci, dube 

1,70 lei/mp/zi 

4,25 lei/mp/zi 

Taxa pentru inchiriere de accesorii necesare vanzarii : 

        - cantar terezea 

        - balanta romana cu tija 

        - cantar zecimal tip valiza 

 

 

5,88 lei/buc/zi 

5,88 lei/buc/zi 

8,40 lei/buc/zi 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

pentru comercializarea produselor lactate  

       - branza vaci, smantana 

       - cas si telemea 

 

 

8,40 lei/zi 

   21,05 lei/zi+0,88 lei/kg  

pentru cant>20 kg 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice in 

piata volanta : 

       - taxa pentru rezervarea unei tarabe – lei/luna 

       - taxa unica pentru comercianti (taxa forfetare + 

rezervare loc) 

       - taxa pentru vanzare de animale:      

        - bovine, bubaline, cabaline, porcine 

 

 

59,65 lei/luna  

 

255,8 lei/luna 

 

5,96 lei/buc 

Taxa pentru organizare balci 

       - taxa activitati comerciale  

       - taxa activitati distractive  

 

7,66 lei/mp/zi 

5,11 lei/mp/zi 

Taxa persoane fizice, juridice care ocupa temporar locuri 

publice precum si suprafetele in fata magazinelor sau 

atelierelor de prestari servicii  

 

6,53 lei/mp/zi 

Taxa utilizare  grup sanitar  - Piata Agroalimentara  0,85 lei 

          

 

                           Președinte de ședință,                                     Secretar general , 

                                Sergiu Boeru                                               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 



             Anexa nr. 2  

            

     L I S T A  

tarifelor lunare ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2020 pentru inchirieri spatii 

si terenuri din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea 

Centrului Public de Desfacere  Husi 

             -lei/mp/luna- 

      

Nr. 

crt. 

Specificare  Tarif   aprobat  incepand cu 

01.01.2020 

I. Tarife de baza lunare pe mp la chiriile pentru spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta  

apartinand domeniului public si domeniului privat al Municipiului Husi aflate in administrarea 

Centrului Public de Desfacere   

a.1. 

 

 

 

 

a.2. 

Spatii pentru activitati comerciale, prestari servicii si 

depozitarea marfurilor : 

                        -ZONA A  

                        -ZONA B 

Spatii pentru activitati comerciale, prestari servicii si 

depozitarea marfurilor situate la etajul Pietei 

Agroalimentare : 

                        -ZONA A                          

  

 

32,10 

22,80 

 

 

16,00 

b. Spatii  pentru depozitare marfuri in beciul Pietei 

Agoalimentare  

 12,60 

c. Spatii pentru dependinte (societati comerciale )  2,70 

d.   Spatii pentru activitati comerciale  

                     –magazine “ECONOMAT “                                                                        

                      -ZONA A  

                        -ZONA B                                                     

        

 

32,10 

22,80 

II. Tarife de baza lunare pe mp pentru inchirierea terenurilor apartinand domeniului public si 

domeniului privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere   

a. Tarif pentru inchirierea terenurilor din domeniul public si 

privat al municipiului Husi in scopul desfasurarii de 

activitati comerciale si prestari servicii, diferentiat pe 

zone in cadrul localitatii :                                                           

                                       -ZONA A  

                                      -ZONA B 

                                       -ZONA C 

  

 

 

14,10 

13,30 

5,70 

 

Nota : Tarifele inscrise constituie punctul de pornire la licitatie pentru contractele ce se vor 

incheia incepand cu data de 01.01.2020. 

 

                           Președinte de ședință,                                     Secretar general , 

                                Sergiu Boeru                                               jr.Monica Dumitrașcu 


