
                                                         Anexa nr.1  

                                                   la Hotararea Consiliului Local Husi 

                                                    nr.230 din 18.12.2014 

 

 

     L I S T A   

tarifelor lunare ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2015 pentru 

inchirieri spatii si terenuri din domeniul public si privat al Municipiului Husi  

                                                                                                 lei /mp/luna  

Nr. 

Crt. 

Specificare Tarif utilizat 

in anul 2015 

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

locuinta  

a. Spatii pentru activitati comerciale , prestari servicii 

si depozitarea marfurilor : 

                        -ZONA A  

                        -ZONA B 

                        -ZONA C 

                        -ZONA D  

Lei/mp/luna 

 

27,30 

19,40 

15,50 

11,60 

b. Spatii pentru birouri  ( unitati bugetare ) 2,30 

c.  Spatii cabinete medicale ale medicilor de familie  2,30 

d. Spatii pentru birouri societati comerciale .Biro-uri de 

avocatura .   

4,40 

e. Spatii pentru dependinte (unitati bugetare ) 1,30 

f. Spatii pentru dependinte cabinete medicale ale 

medicilor de familie  

2,30 

g. Spatii pentru dependinte (societati comerciale ) 2,30 

h. Spatii pentru organizatiile politice , ligi, societati si 

fundatii , exclusiv spatii comerciale  

1,30 

i. Spatii pentru garaje  210 lei/masina /luna 

j. 1. Inchirierea salii de sport a Consiliului  Local Husi 

pentru desfasurarea unor activitati sportive 

2. Inchirierea salii de sport a Consiliului 

Local Husi pentru desfasurarea activitatii sportive ce 

nu au ca scop obtinerea de profit  - tenis de camp 

pentru elevi; 

150 lei/ora* 

 

40 lei/ora* 

 

 

 



3. Inchirierea salii de sport a Consiliului Local Husi 

pentru desfasurarea altor activitati sportive pentru 

elevi ce nu au ca scop obtinerea de profit ; 

*)In cazul utilizarii sistemului de iluminat al Salii de 

Sport  alaturi de taxe stabilita la pct. (j) se va 

percepe o taxa suplimentara de 10 lei/ora  

40 lei /ora* 

k. Inchirierea salii de sedinta a Consiliului Local Husi 

(Sala Mare) cu ocazia organizarii unor actiuni ce au 

ca scop obtinerea de profit  

 

42 lei/ora 

l. Inchirierea Stadionului Municipal Huşi pentru 

efectuare de  antrenamente  

100 lei/ora 

m. Inchirierea Stadionului Municipal Huşi pentru  

desfăşurarea/organizarea unui meci amical/oficial de 

fotbal sau activităţi culturale 

200 lei/ora 

n. Parcarea autovehicule in incinta Stadionului 

Municipal Husi  

 30 lei/luna/autovehicul 

o. Spatii amenajate sub tribuna Stadionului Municipal 

Husi(pentru activitati comerciale , prestari servicii , 

depozitare marfuri) 

4,5 lei/mp/luna 

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

public si domeniului privat al Municipiului Husi  

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 

                                     -ZONA D 

Lei/mp/luna 

 

 

 

12,00 

11,30 

4,80 

3,60 

b.  Tarif pentru inchirierea terenurilor din domeniul 

public si privat al municipiului Husi pentru 

amplasarea de garaje si magazii pe  zone in cadrul 

localitatii : 

                        -Zona A 

                        -Zona B 

Lei/mp/luna 

 

 

 

0,95 

0,85 



                        -Zona C 

                        -Zona D                       

0,52 

0,32 

c. Tarif pentru inchirierea terenurilor din domeniul 

public si privat al municipiului Husi pentru balcoane 

apartamente pe  zone in cadrul localitatii :     

                        -Zona A 

                        -Zona B 

                        -Zona C 

                        -Zona D                         

Lei/mp/luna 

 

1,20 

1,00 

0,70 

0,40 

d. Tarif pentru inchirierea terenurilor din domeniul 

public si privat al municipiului Husi pentru cai de 

acces pietonale  pe  zone in cadrul localitatii : 

                        -Zona A 

                        -Zona B 

                        -Zona C 

                        -Zona D                         

Lei/mp/luna 

 

 

0,70 

0,60 

0,40 

0,20 

e. Taxa pentru ocuparea domeniului public si/sau privat 

in cazul lucrarilor de constructii , care implica 

organizari de santier , depozitare de materiale de 

constructii , imprejmuiri ,  pentru stationari utilaje, 

etc. 

Lei/mp/luna 

0,25 

f. Taxa pentru avizare interventie in carosabil  100 lei/interventie  

g. Taxa pentru folosirea temporara a locurilor publice 

altele decat cele administrate de Centru Public de 

Desfacere Husi  

 

14 lei/mp/zi 

h.  Taxa pentru utilizarea statiei „TAXI” 241 lei/an/autovehicul 

 

Nota : Va fi scutita de chirie pentru inchirierea salii de sedinta a Consiliului Local 

Husi, organizarea de adunari populare sau orice actiuni non profit . 

         Tarifele inscrise constituie punctul de pornire la licitatie pentru contractele ce 

se vor incheia incepand cu data de 01.01.2015. 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI  HUSI, 

          Hoha Gheorghe                                           jr. Monica Dumitrascu 

          



                  Anexa nr.2   

                                                         la Hotararea Consiliului Local Husi 

                                                         nr.230 din 18.12.2014 

 

 

     L I S T A  

Inchirieri spatii din domeniul public al Municipiului Husi aflate in 

administrarea Colegiului Agricol ”Dimitrie Cantemir” Husi  

 

         

Nr. 

Crt. 

Specificare Tarif utilizat 

incepand cu  data 

de 01.01.2015 

1. Contributia elevilor pentru cazare in internatul scolar   52,50 lei/elev/luna 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI  HUSI, 

 

          Hoha Gheorghe                                           jr. Monica Dumitrascu 
 


