Anexa nr. 2 la HCL nr 57/29.04.2020:
CENTRALIZATOR
TARIFE LOCALE PENTRU ANUL 2021
Art.1 PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA DE DE LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT DIN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI ORAŞULUI HUEDIN:
Zona de atracţie - Comercială

Nr.
crt.

Activitatea de bază care se desfăşoară în spaţiul respectiv

Tarif - lei/mp/lună - Zona A

Tarif - lei/mp/lună - Zona B

Niveluri aprobate pt. Niveluri
anul 2020
aprobate pt.
anul 2021

Niveluri aprobate pt.
anul 2020

Niveluri
aprobate pt. anul
2021

1

Unităţi comerciale cu profil alimentar, cofetării, aprozare, cantine
restaurante, florării, bufet-expres, rotiserii, activităţi de infrumuseţare
(coafură, pedichiură) etc.

13

13

13

13

2

Unităţi comerciale cu profil Librării, papetării, farmacii.

8.5

8.5

8.5

8.5

3

Unităţi comerciale cu profil metalo-cimice, textile, încălţăminte,
mobilă, electrice, electronice, consignaţie

15

15

11.5

11.5

4

Bănci, cooperative de credit, activităţi loterie, case de pariuri etc

18

18

13

13

5

Unităţi de profil poştă, agenţii de turism, agenţii de voaiaj şi
spectacole, societăţi de asigurări, asociaţii, C.A.R.

18

18

13

13

6

Activităţi de producţie şi prestări servicii

9,5

9,5

7,5

7,5

7

Cabinete medicale private

8

8

8

8

8

Alte activităţi comerciale: magazine Lux, buticuri, săli de biliard

18

18

13

13

9

Depozite, magazii, ce deservesc activitatea de la punctul 3 si birouri,
agenţi economici privaţi

6

6

5

5

10

Activităţi social culturale, dispensare, biblioteci, muzee, difuzarea
presei, galerii de artă, birouri (ITM, Camera Agricolă, etc)

6

6

6

6

11

Sedii de partide politice sau diverse forme de organizare a activităţilor 3
cu caracter politic şi activităţi educative, cultural-sportive

3

3

3

12

Depozite, magazii, spaţii adiacente, curţi ce deservesc activităţi de la
punctul 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

6

6

6

6

13

Imobile (terenuri, clădiri) cu destinaţia de depozite (tarif aprobat prin
HCL nr 119/31.07.2014)

0,3

0,3

0,3

0,3

1

Art. 2 Tariful pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în incinta Casei de Cultură Huedin
N Tariful aprobat prin HCL nr. 27 din 27.04.2012
Tarif - lei/mp/luna - Zona A
r.
1 Tariful pentru inchirierea spatiilor situate in incinta Casei
de Cultura Huedin, care se inchiriaza pe o perioada
indelungată

Nivel aprobat pt anul 2020

Nivel aprobat pt anul 2021

8

8

Art. 3 Tariful pentruspațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în incinta sălii de sport din cadrul Școlii din P-ța Republicii nr. 42-48
Huedin
Nr. Tariful aprobat prin HCL nr. 111 din 30.08.2013
Tarif - lei/luna
Aprobat pt anul 2020
1

Tariful pentru inchirierea spatiului in suprafata de 79.80
450
mp situat in incinta salii de sport din cadrul Scolii din P-ta
Republicii nr. 42-48 Huedin

Aprobat pt anul 2021
450

Art. 4 Tarife pentru teren domeniu public
Nr.
crt.

TEREN DOMENIU PUBLIC

1

Teren domeniu public destinat unor construcţii fixe

2

Teren domeniu public destinat unor construcţii demontabile sezoniere 1

1

3

Teren domeniu public destinat amplasării de terase comerciale cu
perioada mai mică de un an

0,5

0,5

0.35

0.35
1.5

3.1. Teren domeniu public destinat amplasării de terese comerciale

Tarif - lei/mp/zi

Tarif - lei/mp/zi

Niveluri aprobate pt. anul 2020

Niveluri aprobate pt. anul
2021

0,3

0,3

4

Teren domeniu public destinat amplasării unor aparate demontabile
sezoniere pentru activităţi distractive sezoniere

1.5

Nr.
crt.

TEREN DOMENIU PUBLIC

Tarif - lei/mp/an

1

Teren domeniu public destinat amplasării de garaje, magazii,
amenajarea de parcări auto

Nivel aprobat pt. anul 2020

Nivel aprobat pt. anul 2021

7

7

ART. 5 TARIFE PERCEPUTE ÎN PARCĂRILE PUBLICE DIN ORAȘUL HUEDIN
2

(1) Tarife parcări de reședință și de utilitate publică
Tip parcare

Perioada taxată

Intervalul de taxare Niveluri aprobate pt Niveluri aprobate
anul 2020
pt anul 2021

Parcare de
Luni – vineri
resedinţă cu contract Orele 16.00 – 08.00
de închiriere PF și PJ Sâmbătă ora 08.00 – Luni ora
08.00
Parcare de
utilitate publică

Luni – Vineri
Orele 08.00 – 20.00

1 an

100 lei

100 lei

0-30 minute

0,5 lei

0,5 lei

31-60 minute

1 leu

1 leu

1.01-1.30 ore

1,5 lei

1,5 lei

1.31-2 ore

2 lei

2 lei

2,5 lei

2,5 lei

2.31-3 ore

3 lei

3 lei

3.01-3.30 ore

3,5 lei

3,5 lei

3.31-4 ore

4 lei

4 lei

4.01-4.30 ore

4,5 lei

4,5 lei

toată ziua

5 lei

5 lei

2.01-2.30 ore

Abonament de
parcare utilitate
publică pentru
persoane fizice

1 an

1 an

200 lei

200 lei

Abonament de
parcare utilitate
publică pentru
persoane juridice

1 an

1 an

300 lei

300 lei

(2) TARIFE PARCĂRI DE UTILITATE PUBLIC Ă

CU BARIERA

,,P-TA REPUBLICII, NR. 39-42'' DIN ORAȘUL HUEDIN
3

Tip parcare

Perioada taxată

Intervalul de taxare

Niveluri
aprobate pt
anul 2020

Niveluri
aprobate pt
anul 2021

Parcare de utilitate publică
din ,,P-TA REPUBLICII, NR.
39-42''

Luni – Vineri
Orele 08.00 – 20.00

0-30 minute

1

1

31-60 minute

2

2

1.01-2 ore

3

3

4

4

5

5

5.01-8 ore

6

6

8.01-12 ore

7

7

12.01-24 ore

10

10

2.01-3 ore
3.01-5 ore

Abonament de parcare
utilitate publică pentru
persoane fizice (card)

1 an

1 an

200 lei

200 lei

Abonament de parcare
utilitate publică pentru
persoane juridice (card)

1 an

1 an

300 lei

300 lei

(3) Alte tarife percepute la Parcarea de utilitate publică din ,,P-ȚA REPUBLICII, NR. 39-42''
Denumire tarif

Niveluri aprobate pt anul 2020

Niveluri aprobate pt anul 2021

Tarif distrugere bariere

1000 lei

1000 lei

Tarif pierdere card

50 lei

50 lei

Tarif pierdere tichet

50 lei

50 lei

Art. 6 TARIFE PERCEPUTE LA ADMINISTRAŢIA PIEŢEI ŞI OBORULUI
4

Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Denumire tarife
A.Tarife la Administratia Pietei
pentru locuri rezervate cu contract pe amplasamentul din str. B.N.Antal
pentru vânzarea mărfurilor industriale fără contract pe str. B.N.Antal
pentru vânzarea legumelor şi fructelor de pe mesele din incinta pieţei agroalimentare
pentru rezervarea meselor în incinta pieţei agroalimentare în funcţia de amplasamentul
mesei.Rândul 1
pentru rezervarea meselor în incinta pieţei agroalimentară în funcţia de amplasamentul
mesei.Rândul 2
pentru rezervarea meselor în incinta pieţei agroalimentară cu contract
pentru închirierea cântarelor
pentru vânzarea legumelor şi fructelor din auto
pentru vânzarea obiectelor de ocazie
pentru vânzarea cerealelor din sac
pentru vânzarea cerealelor din auto
B. Pentru vânzarea animalelor la oborul de animale, se percep următoarele taxe:
purcei
porci
tineret bovin
vaci
mânji
cabaline
ovine şi caprine
Pt locuri rezervate cu contract la solicitare:
- cu tracțiune hipo (căruță)
- cu auto până la 3,5 tone
- cu auto peste 3,5 tone
C.Pentru închirierea construcţiilor şi terenului din cadrul pieţei agroalimentare
pentru închirierea construcţiilor din cadrul pieţei agroalimentare, care aparţin Primariei
oraşului Huedin
pentru închirierea terenului aferent construcţiilor aparţinând persoanelor juridice şi
persoanelor fizice din cadrul Pieţei Agroalimentare
Pentru accesul cu mijloace auto în cadrul Pieței Agroalimentare, inclusiv pe str. B. N.
Antal în zilele cu piață organizată

Art. 7 TARIFE HALA AGROALIMENTARĂ
5

Niveluri aprobate
pt. anul 2020

Niveluri aprobate
pt. anul 2021

3 lei/mp/zi
70 lei/zi
2 lei/zi
60 lei/an

3 lei/mp/zi
70 lei/zi
2 lei/zi
60 lei/an

10 lei/an

10 lei/an

1,5 lei/zi/masă
10 lei/zi/cântar
4 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi
2 leu/sac
7 lei/mp/zi

1,5 lei/zi/masă
10 lei/zi/cântar
4 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi
2 leu/sac
7 lei/mp/zi

7 lei/cap
12 lei/cap
12 lei/cap
22 lei/cap
12 lei/cap
22 lei/cap
12 lei/cap
1,5 lei/mp/zi
15 lei + marfă
25 lei + marfă
100 lei + marfă

7 lei/cap
12 lei/cap
12 lei/cap
22 lei/cap
12 lei/cap
22 lei/cap
12 lei/cap
1,5 lei/mp/zi
15 lei + marfă
25 lei + marfă
100 lei + marfă

0,10 lei/mp/zi

0,10 lei/mp/zi

0,10 lei/mp/zi

0,10 lei/mp/zi

5 lei / mijloc de
transport

5 lei / mijloc de
transport

1. SECTOR AGROALIMENTAR
– cu caracter permanent în închirierea meselor de legume fructe

– cu caracter ocazional, b forfetare
2.SPAŢII FRIGORIFICE DOTATE DE PRIMĂRIE – 3 spaţii – 93 mp
- pentru producători agricoli individuali cu abonament (contract)
- pentru producătorii agricoli individuali pe zi
3.SPAŢII DIVERSE
-până la 6 mese
4.SPAŢII DE ÎNCHIRIAT PENTRU SOCIETĂŢI COMERCIALE 90mp
- la licitaţie
5.SECTOR FLORI
-cu caracter permanent

-cu caracter ocazional, b forfetare

Tarife aprobate pt. 2020

Tarife aprobate pt. 2021

2 lei/zi - 1 ml. din masă
(60 lei/lună = 720 lei/an )
4 lei/zi - 2 ml. din masă
(120 lei/lună = 1440 lei/an )
7 lei/zi - 1 ml. din masă
15 lei/zi - 2 ml. toată masă

2 lei/zi - 1 ml. din masă
(60 lei/lună = 720 lei/an )
4 lei/zi - 2 ml. din masă
(120 lei/lună = 1440 lei/an )
7 lei/zi - 1 ml. din masă
15 lei/zi - 2 ml. toată masă

150 lei ml. vitrina/lună
25 lei/ml, b forfetare/zi

150 lei ml. vitrina/lună
25 lei/ml/zi, b forfetare/zi

10 lei – 1 ml. masă
15 lei – 2 ml. masă

10 lei – 1 ml. masă
15 lei – 2 ml. masă

2 lei / mp / zi

2 lei / mp / zi

2 lei/zi - 1 ml. din masă
(60 lei/lună = 720 lei/an )
5 lei/zi - 2 ml. din masă
(120 lei/lună = 1440 lei/an )
10 lei/zi - 1 ml. din masă
15 lei/zi - 2 ml. toată masă

2 lei/zi - 1 ml. din masă
(60 lei/lună = 720 lei/an )
5 lei/zi - 2 ml. din masă
(120 lei/lună = 1440 lei/an )
10 lei/zi - 1 ml. din masă
15 lei/zi - 2 ml. toată masă

Art. 8 ALTE TARIFE
Denumire tarif
1.Tarif pentru plăcuţe pentru toate tipurile de mijloace lente (utilaje agricole
şi forestiere, mopede, scutere, atelaje cu tracţiune animală )

2.Închirieri mijloace transport aflate în proprietatea Orașului Huedin:
- pt. autospeciala IFA Pompieri
- pt. autobasculanta RABA
- pt. Autoutilitară MERCEDES
3.Tarif pentru lucrări cadastrale de remăsurare la cerere, a unor parcele

Niveluri aprobate
pentru anul 2020
- utilaje agricole și forestiere = 35 lei
- mopede, scutere = 30 lei
-remorci destinate mijloacelor lente
= 35 lei
- atelaje cu tracțiune animală = 35 lei
x
110 lei/oră, respectiv 5 lei / km
6 lei / km
3.5 lei/km
x

6

Niveluri aprobate
pentru anul 2021
- utilaje agricole și forestiere = 35 lei
- mopede, scutere = 30 lei
-remorci destinate mijloacelor lente = 35
lei
- atelaje cu tracțiune animală = 35 lei
x
110 lei / oră, respectiv 5 lei / km
6 lei / km
3.5 lei/km
x

pentru care au fost întocmite deja titluri de proprietate, sau procese verbale de
punere în posesie
între: 0 – 10 ari
peste 10 ari pentru fiecare multiplu de 1 ar
4.Tarife cimitir
- Loc de veci cimitir nou
- Capelă
5.Tarife sală nunţi Huedin
- Nunţi
- Alte activităţi
6.Tarife casa de cultură Cetatea Veche
- Nunţi
- Alte activităţi
7.Tarife casa de cultură Bicalatu
- Nunţi
- Alte activităţi
8.Tarif pentru utilizarea Sălii mari a primăriei
- Tarif /eveniment
9.Tarife sala de sport din P-ța Republicii nr 42-48
- competiţii sportive şcolare
-jocuri sportive adulţi (fotbal, volei, baschet, handbal)
-Tenis de câmp adulţi
-Tenis de masă adulţi
- Activităţi sportive de gimnastică aerobică
- Activităţi sportive extraşcolare
11.Tarif aviz consiliul local
12.Tarif adeverință intravilan-extravilan
13.Tarif certificat de edificare a existenței construcțiilor
14. Tarif teren sintetic
- luni - duminică între orele 8 - 23
- luni - duminică de la aprinderea nocturnei
15. Tarif consultare documente arhivistice
16. Tarif copie xerox documente arhivistice
17. Tarif pentru viza anuală a atestatului de producător
18. Tarif închiriere Parc Avram Iancu nr 39

50 lei
1 leu
x
500 lei
100 lei
50 lei pt beneficiari ajutor social
x
2500 lei/3 zile
500 lei/1 zi
x
100 lei / eveniment
50 lei / zi
x
200 lei / eveniment
100 lei / zi
x
100 lei
x
gratuit
60 lei / oră
50 lei / oră
15 lei / oră
20 lei / oră
50% reducere din tariful adulţi
15 lei
15 lei
15 lei
x
50 lei/oră
80 lei/oră
10 lei
2 lei/pagina A4
4 lei/pagina A3
50 lei
500 lei/zi

50 lei
1 leu
x
500 lei
100 lei
50 lei pt beneficiari ajutor social
x
2500 lei/3 zile
500 lei/1 zi
x
100 lei / eveniment
50 lei / zi
x
200 lei / eveniment
100 lei / zi
x
100 lei
x
gratuit
60 lei / oră
50 lei / oră
15 lei / oră
20 lei / oră
50% reducere din tariful adulţi
15 lei
15 lei
15 lei
x
50 lei/oră
80 lei/oră
10 lei
2 lei/pagina A4
4 lei/pagina A3
50 lei
500 lei/zi

19.Tarife de închiriere pentru activitățile sportive baschet, fotbal, tenis de câmp în sistem organizat la sala de sport din P-ța Republicii nr 42-48

7

Activitate sportivă

Profesor/instructor

Zile din săptămână

Interval orar

Tarif/lună
aprobat 2020

Tarif/lună
aprobat 2021

Baschet

Pulbere Mihai

Marți

15.00 – 17.00

100 lei/lună

100 lei/lună

Joi

15.00 – 17.00

Marți

17.00 – 19.00

100 lei/lună

100 lei/lună

Vineri

16.00 – 18.00

Luni

15.00 – 18.00

500 lei/lună

500 lei/lună

Miercuri

15.00 – 18.00

Sâmbăta

10.00 – 16.00

Duminica

10.00 – 16.00

Fotbal
Tenis de câmp

Pavel Cosmin
Tișa Marius

Art. 9 Tarife percepute la Casa de Cultură a Oraşului Huedin:

Activitatea
1.Activităţi culturale şi activităţi cu
caracter comercial pentru toate entitățile

Niveluri aprobate pt anul 2020
Taxa SALA MICĂ
Taxa SALA MARE
-lei/ zi-lei/ zi200 lei
300 lei

Niveluri aprobate pt anul 2021
Taxa SALA MICĂ Taxa SALA MARE
-lei/ zi-lei/ zi200 lei
300 lei

(şcoli, biserici, ONG-uri, instituţii culturale,
societăţi comerciale,etc) eveniment+ o
repetiție

2. Repetiție pentru Activităţi culturale şi
activităţi cu caracter comercial pentru
toate entitățile

100 lei

3. Evenimente cultural artistice organizate
de: şcolile, bisericile, ONG-urile, instituţiile
culturale, societăţile comerciale din raza
oraşului Huedin fără a avea la bază un
parteneriat încheiat

200 lei

4. Închiriere HOL MARE
5. Închiriere cort mare
6. Închiriere set berărie (masă + 2 bănci)

200 lei
500
10

100 lei

300 lei

200 lei

200 lei
500
10

8

300 lei

