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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  13   consilieri 

 
HOTĂRÂREA NR.138 

privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2019 pentru 

concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren 

 

       Consiliul Local al Municipiului Husi , judetul Vaslui ; 

 

 Avand in vedere: 

• expunerea de motive privind aprobarea  nivelului  taxei de concesionare  ce se 

va utiliza in anul fiscal 2019  pentru concesionarea terenurilor pentru care pana 

la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren ; 

• 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 Legii 273/2006 privind finantele publice locale ; 

In temeiul art. 36 alin. (4) lit. (c) si art. 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.Se aproba  nivelul taxei de concesionare  ce se va utiliza in anul fiscal 2019 

pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003  s-a datorat taxa 

teren , astfel:  

 

 

                                                                                           lei/mp/an 

         -taxa concesionare teren :  
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Zona in cadrul localitatii : 

                        -ZONA A  

                        -ZONA B 

                        -ZONA C 

                        -ZONA D 

 

29,9 

12,4 

6,30 

3,7 

                                                          

          Art.2 .Plata taxelor prevazute la art. 1 se face trimestrial,  pana cel tarziu la data de 

10 ale lunii urmatoare expirarii trimestrului pentru care se face plata. 

 

         Art.3 . Nivelul taxei de concesionare se va stabili anual prin hotarare a Consiliului 

Local al municipiului Husi.  

 

          Art.4 .La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii 

Consiliului Local nr. 283 /28.11.2017. 

 

        Art.5 .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 
 


