
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

  MUNICIPIUL FĂLTICENI                           
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actelor aditionale la două contracte de  concesiune având ca 
obiect terenuri din proprietatea privată a  Municipiul Fălticeni 

 
 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
      - referatul de aprobare prezentat de domnul prof.Gheorghe-Cătălin Coman, 
primarul municipiului Fălticeni, înregistrată la nr. 1677 / 20.01.2020; 
      - raportul de specialitate al Direcţiei urbanism şi disciplina în construcţii şi al 
Compartimentului administrarea domeniului public şi privat înregistrat sub nr. 
1791/22.01.2020; 
      -  avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilorşi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 
realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura; 
   - contractul de concesiune nr. 10918/ 21.07.2003 incheiat intre Municipiul Falticeni 
in calitate de concedent si S.C.SIMOS CAFÉ S.R.L. Falticeni, in calitate de concesionar; 
 - contractul de concesiune nr. 17071/86 / 04.06.2002 incheiat intre Municipiul 
Falticeni in calitate de concedent si BRADATAN ELISABETA(decedata), prin mostenitor 
BALICA CRISTIAN-MIHAI , in calitate de concesionar; 
           - cererea nr. 1357 /17.01.2020 depusă de S.C.SIMOS CAFE S.R.L. Fălticeni; 
           - cererea nr. 1345 /17.01.2020 depusă de d-l Balica Cristian-Mihai; 
           În temeiul prevederilor art. 871 – 873 din Codul civil, aprobat prin Legea nr. 

287/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art.129, alin. 2, lit. c și alin. 6, lit b, art.136, alin.10 și 
art.139, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
                Art.1.  Se aprobă actul adiţional la contractul de concesiune nr.  10918/ 
21.07.2003 incheiat intre Municipiul Falticeni in calitate de concedent si S.C.SIMOS CAFÉ 
S.R.L. Falticeni, in calitate de concesionar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărare. 
                Art.2.  Se aprobă actul adiţional la contractul de concesiune nr. 17071/86 / 
04.06.2002 incheiat intre Municipiul Falticeni in calitate de concedent si BRADATAN 
ELISABETA(decedata), prin mostenitor BALICA CRISTIAN-MIHAI, in calitate de 
concesionar; prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărare. 

               Art.3.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 



               Art.4. Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine primarului 
municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate.  
 
                  
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Consilier local, ing. Gheorghe Arteni 
                                                      
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                jr. Mihaela Busuioc    
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