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HOTĂRÂRE 
privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu, proprietatea publică a  

municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la  nr. 1892/23.01.2020; 
- cererea Partidului Social Democrat – Organizaţia Municipală Fălticeni înregistrată sub 

nr. 1782/22.01.2020; 
 În temeiul prevederilor art. 2, alin. 3 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor 
aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 26, alin. 1, 2 şi 
3 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  
art. 139, alin. 3, lit. „g” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile 
ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

                 Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 
79,74 m.p., situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, Partidului Social Democrat - 
Organizaţia Municipală Fălticeni, până la data de 31.12.2021. 
                Art.2: Preţul chiriei spaţiului prevăzute la art. 1 se stabileşte conform O.U.G. 40/1999 
privind protecţia chiriaşilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
                Art.3: Prelungirea termenului de închiriere a spaţiului prevăzut la art. 1 este 
condiţionată de achitarea la zi a chiriei. 
                Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
     

                                 INIŢIATOR 
                              VICEPRIMAR 
                      Ing. Constantin Bulaicon 
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                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 
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JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

VICEPRIMAR 
 
                                                                                      

                                                                                            Nr. 1892/23.01.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
al proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui 

spaţiu, proprietatea publică a  municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1 
 

 

            Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, 

„(1) Autorităţile administraţiei publice centrale si locale asigură cu prioritate... spatii 

pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, precum si terenurile aferente, la 

cererea motivata a acestora. 

(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritoriala. 

(3) Închirierea de catre autoritatile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor politice 

urmeaza regimul juridic prevazut pentru închirierea spatiilor cu destinatie de locuinta”. 

              Având în vedere că termenul de închiriere a spatiului în suprafaţă de 79,74 

m.p., situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan nr. 1, a expirat, propun prelungirea 

acestuia până la data de 31.12.2021. 

          În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu, proprietatea 

publică a  municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1. 

 

 
 
 

INITIATOR, 
VICEPRIMAR, 

    Ing. Constantin Bulaicon 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FALTICENI 

Comp. adm. domeniului public şi privat 
Nr. 1899/23.01.2020 

                                                                                       
                                                                                  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu, 

proprietatea publică a  municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1 
 

 

 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, Consiliul local a aprobat închirierea unui spaţiu aflat 

în proprietatea publică a municipiului  către Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional 

Liberal, în vederea desfăşurării activităţii organizaţiilor teritoriale ale acestora, termen 

care a expirat. 

 Prin cererea nr. 1782/22.01.2020 Partidului Social Democrat - Organizaţia 

Municipală Fălticeni  a solicitat prelungirea contractului de închiriere în condiţiile legii. 

 Chiria aferentă spaţiului va fi stabilită conform OUG nr. 40/1999 privind protecţia 

chiriaşilor, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de inchiriere urmând a fi 

prelungit până la data de 31.12.2021. 

 

                                   Comp. adm. domeniului public şi privat 
                                                                 Insp. superior Valeria Hărmănescu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


