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Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea 

suprafeţei de 11 m.p. teren situată pe str.Sucevei, f.n.(zona bl. 115), proprietatea 
privată a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui generator electric fix 

 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrată 

la nr.  5672 /04.03.2020; 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit.a, art. 136, alin. 10, art. 
139, alin. 3, lit. g din 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 organizarea licitaţiei publice pentru închirierea unei suprafeţe 
de teren de 11 m.p., situaţă pe str.Sucevei, f.n.(zona bl. 115), proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix 
            Art.2:  Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă prevăzută la 
art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
            Art.3:  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 10 lei/m.p./lună, 
iar durata termenului de închiriere este de 5 ani, începând cu data semnării contractului, 
cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor. 
            Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
                            INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                   
                                                                 

                                                                              AVIZAT 
                                                                           SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                    Jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

P R I M A R 
Nr. 5672/04.03.2020 

 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise 

pentru inchirierea unei suprafete de teren de 11,00 mp situate pe str. Sucevei, fn, 

(zona bloc 115), municipiul Falticeni, proprietatea privata a municipiului Falticeni, 

în vederea amplasarii unui generator electric fix 

 

 

 

 Avand in vedere cererea d-lui Gabriel Atudorei, imputernicit al UPC 

Romania SA, inregistrata la registratura Primariei mun. Falticeni sub nr. 13314 din 

13.06.2019, prin care se solicita intreprinderea demersurilor legale de catre 

Primaria Municipiului Falticeni in vederea inchirierii suprafetei de teren mai sus 

mentionate. 

           In acest sens, propun spre aprobare documentatia privind inchirierea 

suprafetei totale de 11,00 mp in vederea amplasarii unui generator electric fix. 

           Propun ca pretul de pornire al licitatiei sa fie de 10 lei/m.p./luna, iar 

inchirierea sa se faca pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

        

 

  

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe – Catalin Coman 
 
 
 
 



 
 

       R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

                          SERVICIUL ADMINISTRATIV-CONTROL-ACHIZITII   

Nr. 5854 din 06.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise 
pentru inchirierea unei suprafete de teren de 11,00 mp situate pe str. Sucevei, fn 

(zona bloc 115), Mun Falticeni, proprietatea privata a municipiului Falticeni,  
în vederea amplasarii unui generator electric fix 

 

 

 In strada Sucevei, fn, din mun. Falticeni, jud. Suceava se afla o suprafata de 

teren de 11,00 mp (in zona blocului 115). 

 Întrucât la data de 23.04.2017 a expirat contractul de inchiriere nr. 8121 din 

23.04.2012 în baza caruia a fost montat un generator electric fix; 

 Avand in vedere ca la momentul de fata in cadrul spatiului mai sus 

mentionat se afla montat generatorul electric fix enuntat anterior; 

          In acest sens, propun spre aprobare documentatia privind licitatia publica 

deschisa avand ca obiect inchirierea suprafetei de teren de 11,00 mp, din jud. 

Suceava, mun. Falticeni, str. Sucevei, fn, zona blocului 115. 

         Propun ca pretul de pornire al licitatiei sa fie de 10lei/m.p./luna, iar 

inchirierea sa se faca pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

 

Serv. Adm.-Control-Achizitii, 
Insp. principal  

Grigoras Adrian C-tin 
 


