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HOTĂRÂRE 
privind vânzarea prin procedura de licitaţie publică deschisă a unui imobil constând 

din constructie si teren aferent,proprietatea privată a municipiului Fălticeni  
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 28211 / 
10.12.2019; 

- raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Serviciului juridic, registru 
agricol, arhivă, Compartimentului administrarea domeniului public  şi privat şi 
Compartimentului fond funciar înregistrat sub nr. 1792/22.01.2020; 

-  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; 

- Raportul de evaluare întocmit de P.F.A.Raţă Vasile – evaluator autorizat ANEVAR; 

 În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art.129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 136, alin.10, 

art.139, alin.2, art. 336 - 346 și art.363din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1: Se aprobă vânzarea prin procedura de licitație publică deschisă a unui 

imobil constând din construcție si teren aferent, proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, după cum urmează: 

-  construcție în suprafață de 326 m.p. și  teren în suprafață de 523 m.p. pe care se afla 
amplasată construcția,  înscrise în Cartea Funciară 40158 – UAT Fălticeni, situate în 
municipiul Fălticeni, str. Topitoriei nr.2A, conform Planului de amplasament și delimitare a 
bunului imobil prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
            Art.2: Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisăpentru vânzarea 

imobilului constând din construcție si teren aferent, proprietatea privată a municipiului 
Fălticeni, identificat la art. 1, conform anexei nr. 2. 

           Art.3: Prețul de pornire al licitatiei publice este de 109.000 lei (82.000 lei-
construcția și 27.000 lei – terenul), la care se adaugă TVA, conform Raportului de 
evaluare întocmit de P.F.A.Raţă Vasile – evaluator autorizat ANEVARși prevăzut în anexa 
nr. 3. 



           Art.4: Se desemnează în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică 
deschisă organizată pentru vânzarea imobilului prevăzut la art. 1 următorii reprezentanţi ai 
consiliului local al municipiului Fălticeni: 

1. Cons. local Sandu Ioan – Sergiu - membru titular 
2. Cons. local Deleanu Liviu – Daniel - membru supleant 

          Art.5: Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
               
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Consilier local, ing. Gheorghe Arteni 
                                                      
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                jr. Mihaela Busuioc    
 
 
 
Fălticeni: 30.01.2020 
Nr. 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























