
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                                                                          
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 22820/04.11.2020 

                                                                                                            Proiect 

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa 

Agroalimentară Fălticeni 
 

 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
            -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 22819/04.11.2020; 
 În temeiul prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale prevederilor O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
    În conformitate cu prevederile 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, art. 136, alin. 10 şi art. 139, 
alin. 3, lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1. – Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor situate în 
Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni, pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2021 – 31.12.2021. 
           Art.2. – Cuantumul chiriei pentru terenurile situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
se stabileşte după cum urmează: 
 a) teren Bazar    - 15 lei/m.p./lună; 
 b) teren Piaţa Agroalimentară  - 26 lei/m.p./lună; 
           Art.3. – Cuantumul chiriei pentru spaţiile situate în Piaţa Agroalimentară Fălticeni este de 40 
lei/m.p./lună. 
           Art.4. – Taxele pentru folosirea locurilor publice din Bazar şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni 
sunt cele prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.5. –  
           Art.6. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Administraţia 
Pieţelor.  
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