
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 22814/04.11.2020 
                                                                                                Proiect 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea 

imobilului – construcţie în suprafaţă de 156 m.p.  situat pe str. Armatei nr. 17, 
proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amenajării unei spălătorii 

ecologice 
 

               Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
       Având în vedere: 

           - Referatul de aprobare domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
înregistrată la nr.  22813/04.11.2020; 
      În temeiul prevederilor art. 332 şi 333, alin. 1, 2 şi 5, art. 338 şi 317, alin. 1, 
alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           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 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1: Se aprobă organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea 
imobilului – construcţie în suprafaţă de 156 m.p., situat pe str. Armatei nr. 17, 
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, înscris în evidenţele de Carte Funciară sub 
nr. 38775 – C2, având  datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea 
amenajării unei spălătorii ecologice.                                                                                                                                                                                                               
            Art.2:  Se aprobă documentaţia privind licitaţia publică deschisă prevăzută la 
art. 1, conform anexei nr. 2 .  
            Art.3:  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 325 lei/lună, 
conform Raportului de evaluare prevăzut în anexa nr. 3,  iar durata termenului de 
închiriere este de  15  ani, începând cu data semnării contractului, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părţilor. 
           Art.4: Se desemnează în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia 
publică deschisă organizată pentru închirierea imobilului – construcţie în suprafaţă de 
156 m.p., situat pe str. Armatei nr. 17, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, 
următorii reprezentanţi ai consiliului local al municipiului Fălticeni: 
1. D-l/D-na  consilier local,  ______________________- membru titular 
2. D-l/D-na consilier local, ________________________- membru supleant 
           Art.5: Anexele nr. 1, 2  şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.6: 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                Anexa nr. 1 la HCL nr.___________ 
 
 
 

Datele de identificare ale bunului imobil 
 

 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
bunului 

Nr. 
inventar 

Valoare de 
inventar 

Cod de 
clasificare 

Regim 
juridic 

1. Imobil 
construcţie, 
situat pe str. 
Armatei, nr. 
17, în 
suprafaţă de 
156 m.p. 

21215342 52.687,44  
lei 

1.6.4. Domeniul  
public 

 
 
 
 
                   Intocmit, 
                                                                             Insp. superior Ciubotaru Florentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROMÂNIA 
 JUDEŢUL  SUCEAVA 

   MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                                                                                   
                                                                                                

                     Nr.  22813/04.11.2020 
               
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise 

pentru închirierea imobilului – construcţie în suprafaţă de 156 m.p.  situat pe str. 
Armatei nr. 17, proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amenajării 

unei spălătorii ecologice 
 

 

 Imobilul construcţie supus închirierii în vederea amenajării unei spălătorii 

ecologice este situat pe str. Armatei nr. 17 şi aparţine domeniului public al municipiului 

Fălticeni, în prezent fiind nefolosit. 

 Potrivit  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică a unităţilor 

administrative – teritoriale se aprobă prin hotărâre de către consiliul local, care trebuie 

să cuprindă: datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului care face obiectul 

închirierii, destinaţia data bunului, durata închirierii, preţul minim al închirierii. 

 Toate aceste date sunt cuprinse în anexele la proiectul de hotărâre.  

  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în cuantum de 325 lei/lună, conform 

Raportului de evaluare întocmit de către PFA Raţă Vasile. 

 În considerarea celor expuse propun spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea 
imobilului – construcţie în suprafaţă de 156 m.p.  situat pe str. Armatei nr. 17, 
proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amenajării unei spălătorii 
ecologice. 
 
 

INIŢIATOR 
 PRIMAR 

                                             Prof. Gheorghe Cătălin Coman     
  
 
 


