
                          Anexa  

la Hotararea Consiliului Local  Husi nr.235 din 18.12.2014  

 

 

Taxe speciale 

Nr.  

Crt.  

 Taxa utilizat incepand cu 

data de 01.01.2015 

1. Taxa speciala pentru eliberarea autorizatiei  de 

transport in regim de taxi 

400 lei/autorizatie  

2. Taxa speciala pentru eliberarea autorizatiei  taxi 400 lei/autorizatie 

3. Taxa speciala pentru finantarea Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta  

4  lei/an/familie si/sau 

persoana singura 

4. Taxa speciala de ecarisaj  8,50  lei/an/familie si/sau 

persoana singura 

5. Taxa speciala de inregistrare a contractelor de 

arenda 

30 lei  

6 Taxa speciala pentru obtinerea de copii de pe 

documentele: 

          a) pentru eliberarea unui formular  A.4      

 b) pentru eliberarea unui formular  A.3     

 c) pentru eliberarea unui formular A.2      

 d) pentru eliberarea unui formular A.1   

 

 

1,50 lei/pagina 

2,00 lei/pagina 

2,50 lei /pagina 

7,50 lei/pagina 

7 Taxa speciala pentru eliberarea/vizarea anuala a  

acordului de functionare privind desfasurarea 

activitatilor comerciale si serviciilor de piata  

100 lei  

8 Taxa de modificare a orarului de functionare a 

structurii de vanzare in care isi desfasoara 

activitatea operatorii economici care efectueaza 

activitati comerciale si servicii de piata  

50% din cuantumul taxei 

speciale prevazute    la 

pct. 8 

9 Taxei pentru eliberarea  certificatului de 

inregistrare pentru vehicule agricole si tractoare: 

                    - carute  

                    -tractoare  

 

 

 

50 lei/vehicul 

84 lei/vehicul 

10 Taxa speciala pentru eliberarea caietelor de  

sarcini pentru proceduri de licitatii : 

 pentru un numar d pagini cuprins intre 1-

20 pagini  

  pentru un numar de pagini cuprins intre 

 

 

 

46 lei 

 

71 lei 



20-40 pagini 

 pentru un numar de pagini cuprins intre 

40-60 pagini  

 pentru un numar de 60-150 pagini  

 

97 lei 

 

118 lei 

11 Taxa speciala pentru eliberarea formulare tipizate : 

 taxa formular certificat de urbanism   

 taxa formular autorizatie de construire  

 taxa formular oferta  

 taxa formular contract concesiune  

 taxa formular contract de inchiriere  

 taxa formular certificat de urbanism 

 

 

4 lei 

11 lei 

2 lei 

11 lei 

9 lei 

9 lei 

12 Taxei pentru eliberarea  certificatului de 

inregistrare pentru mopede  

157 lei/moped 

13 Taxa ingrijire câini fara stapan 89 lei/câine 

14 Taxa capturare câini fara stapan 98 lei/câine 

15 Taxei speciale pentru eliberarea Autorizatiei de 

dispecerat taxi 

2100 lei/autorizatie 

16 Taxa speciala de salubrizare pentru persoane 

fizice , asociatii familiale , cabinete individuale si 

persoane fizice independente care domiciliază 

sau au sediul  în municipiul Husi ; 

(lei/persoana/luna) 

4,70 

      17 Taxa speciala de salubrizare pentru persoane 

juridice, asociaţii agricole, organizaţiile politice 

şi obşteşti,institutii  publice, fundaţii şi altele 

asemenea, unităţile de cult , filialele,sucursalele şi 

reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe raza 

municipiului Husi, denumite în continuare 

contribuabili .    

( lei/persoana angajata 

/luna ) 

5,50 

18 Taxa speciala pentru desfacerea casatoriei prin 

divort pe cale administrativa  

500 lei  

19   Taxa speciala  pentru oficierea casatoriilor:  

* sambata :      - orele 9,00 –   14,00            

                      - orele 14,00 – 16,30         

                      - orele 17,00 – 21,00         

 

105 lei 

105 lei 

105 lei 
 

 
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI  HUSI, 

              Hoha Gheorghe                                           jr. Monica Dumitrascu 
 

 


