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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a   13  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.137 
privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 

01.01.2019 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi 
 

 

       Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui : 

 

    Avand in vedere : 

• expunerea de motive privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru 

patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2019  pentru inchirierea 

terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi ; 

• 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; 

  In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (1), lit. (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 ; 

 

H O T A R A S T E : 

 

         Art. 1. Se aproba utilizarea incepand cu data de 01 ianuarie 2019 a tarifelor 

lunare pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si 

privat al Municipiului Husi, asa cum sunt stipulate in anexele nr. 1, 2  si 3, care fac parte 

integranta din prezenta  hotarare . 

 

 

          Art. 2. Tarifele stipulate in Anexa nr. 1 si nr.3 la prezenta  hotarare, constituie  

punctul de pornire la licitatie pentru inchirierile ce se vor efectua dupa data de 

01.01.2019. 
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       Art. 3. Vor fi incheiate contracte de inchiriere doar persoanelor fizice si juridice  

care au achitate toate datoriile la bugetul local si bugetul activitatilor autofinantate. 

 

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

municipiului Husi.                                        

 

 

                                                                              HUŞI ,  26 aprilie 2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemneaza,  

      Filip  Cosmin  Adrian                              Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


