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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  18   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.33 

privind modificarea anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 

134/26.04.2018 privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la 

Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2019  

 

 

     Consiliul Local al Municipiului Husi , judetul Vaslui ; 

 

          Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea anexei 1 la Hotararea Consiliului 

Local al municipiului Husi nr. 134/26.04.2018 privind aprobarea cuantumurilor 

taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand 

cu data de 01.01.2019 ; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

               Avand in vedere prevederile Titlului VII “ Taxa pe valoarea adaugata“ si Titlului IX  “ 

Impozite si taxe locale “  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ; 

                In conformitate cu prevederile art.  67  alin.(1) lit. (b) si ( c) si art.68 alin.(2) din Legea  

273/2006  privind finantele publice locale; 

In temeiul art. 36 alin. (4) lit. (c) si 45 alin. (2) lit. ( c) din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

   

H O T A R A S T E : 

          

            Art.1.(1) Se aproba modificarea anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului 

Husi nr.  134/26.04.2018 privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la 

Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2019 . 

 

 

          (2) Incepand cu data de 01.02.2019 anexa nr. 1 la H.C.L. 134/2018 v-a avea urmatorul 

cuprins : 
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Specificare Taxa aprobata  a se utiliza 

incepand cu data de 01.01.2019 

-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 

 

 

 

 

1,70lei/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 

 

 

8,40lei/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 

      

         Art.2.Cuantumul taxelor si tarifelor stabilite in conditiile art. 1 reprezinta baza de 

impozitare asupra careia va fi aplicata cota de T.V.A.   

         Art.3. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 134 din 

26.04.2018 raman neschimbate. 

         Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi.           

 

 

                                                                       HUŞI  , 29   ianuarie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                   Contrasemnează, 

         Georgel  Dumitrel                                           Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 
 


