
                    Anexa nr. 1  

                                  la Hotararea Consiliului Local Husi  

nr.236 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 aflate in administrarea 

Centrului Public de Desfacere  Husi 

         -lei/mp/luna- 

 Nr. 

Crt. 

Specificare  Tarif utilizat  de la data de 

01.01.2015 

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

locuinta  apartinand domeniului public si domeniului privat al Municipiului Husi aflate in 

administrarea Centrului Public de Desfacere   

a.1. 

 

 

 

 

a.2. 

Spatii pentru activitati comerciale, prestari servicii si 

depozitarea marfurilor : 

                        -ZONA A  

                        -ZONA B 

Spatii pentru activitati comerciale, prestari servicii si 

depozitarea marfurilor situate la etajul Pietei 

Agroalimentare : 

                        -ZONA A                          

  

 

27,30 

19,40 

 

 

 

13,65 

b. Spatii  pentru depozitare marfuri in beciul Pietei 

Agoalimentare  

 10,70 

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

d.   Spatii pentru activitati comerciale  

                     –magazine “ECONOMAT “                                                                        

                      -ZONA A  

                        -ZONA B                                                     

        

 

27,30 

19,40 

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

public si domeniului privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public 

de Desfacere   

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 

  

 

 

 

12,00 

11,30 

4,80 

Nota : 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.236 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 

aflate in patrimoniul Casei de Cultura  Husi 

                  -lei/mp/luna 

 Nr. 

Crt. 

Specificare  Tarif utilizat  

de la data de 

01.01.2015 

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

cea de locuinta apartinand domeniului public si privat al Municipiului Husi  

aflate in patrimoniul Casei de Cultura Husi   

a. Spatii pentru activitati comerciale, prestari servicii 

si depozitarea marfurilor : 

                        -ZONA A  

  

 

27,30 

b. Terase aferente spatiilor destinate desfasurarii de 

activitati comerciale 

 15,50 

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

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

domeniului public si domeniului privat al Municipiului Husi aflate in 

patrimoniul Casei de Cultura 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  

  

 

 

 

12,00 

 

Nota : 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 


