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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTARAREA NR.10 
privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza 

incepand cu data de 01.01.2013 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din 

domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului 

Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura 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 01.01.2013 

pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al 

Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in 

patrimoniul Casei de Cultura Husi; 

In conformitate cu prevederile art. 67, alin. (1), lit. b) si (c) si art. 68 

alin. (2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,modificata si 

completata; 

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; 

 

            H O T A R A S T E: 

          

            Art. 1.– Se aproba utilizarea incepand cu data de 01 ianuarie 2013 a 

tarifelor lunare pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din 

domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului 

Public de Desfacere, asa cum sunt stipulate in Anexa nr.1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare; 

 

             Art.2.–Se aproba utilizarea incepand cu data de 01 ianuarie 2013 a 

tarifelor lunare pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din 

domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in patrimoniul  Casei de 

Cultura Husi, asa cum sunt stipulate in Anexa nr. 2 care face parte integranta 

din prezenta hotarare; 
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             Art.3.–Tarifele stipulate in anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta hotarare, 

constituie punctul de pornire la licitatie pentru inchirierile ce se vor efectua 

incepand cu data de 01.01.2013; 

 

             Art.4.–Cuantumul tarifelor stabilite in conditiile art. 1 reprezinta baza 

de impozitare asupra careia va fi aplicata cota de T.V.A.; 

 

             Art.5.–Vor fi incheiate contracte de inchiriere doar persoanelor fizice si 

juridice care au achitate toate datoriile la bugetul local si bugetul activitatilor 

autofinantate; 

 

               Art.6.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
                                                                                                          

 

                                                                                    HUSI, 15 ianuarie 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,              Contrasemneaza, 

        Ioan Iacob                                                         Secretarul municipiului Husi  

                           jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                        Anexa nr. 1  

                     la Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr.10 din 15.01.2013 

 

     L I S T A  

tarifelor lunare ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2013 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 

01.01.2013 

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 

                       -ZONA B 

  

 

27,30 

19,40 

 

 

 

13,65 

9,7 

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 01.01.2013. 

 

Presedinte de sedinta,                             Secretarul Municipiului Husi, 

       Ioan Iacob                                                 jr.Monica Dumitrascu  



                                             Anexa nr.2 

           la Hotararea Consiliului Local al   

Municipiului Husi nr.10 din 15.01.2013 

 

 

     L I S T A  

tarifelor lunare ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2013 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 

01.01.2013 

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  

                        -ZONA B 

  

 

27,30 

19,40 

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  

                                     -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 01.01.2013. 

 
 

Presedinte de sedinta,                             Secretarul Municipiului Husi, 

       Ioan Iacob                                                 jr.Monica Dumitrascu  
 


