ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a
municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 25391/11.12.2020;
- raportul de specialitate al Compartimentului Spaţiu locativ înregistrat sub nr.
25393/11.12.2020;
- cererile înregistrare sub nr. 25283/10.12.2020 şi nr. 25284/10.12.2020;
- 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
cetăţenilor şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice,
protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;
În temeiul prevederilor art. 108, lit. c, 297, alin. 1, lit. c din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, art. 136, alin. 10 şi
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenului în suprafaţă de 10
m.p., situat în municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 10, proprietatea publică a municipiului
Fălticeni, pe care se află o construcţie metalică provizorie, proprietatea numitului Lupu
Dimitrie Daniel.
Art.2: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenului în suprafaţă de 7
m.p., situat în municipiul Fălticeni, str. Republicii (lângă Administraţia Financiară Fălticeni),
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, pe care se află o construcţie metalică provizorie,
proprietatea S.C. PARISIENNE A LA VYS S.R.L. , având datele de identificare prevăzute în
anexa la prezenta hotărâre.
Art.3: Datele de identificare ale terenurilor proprietatea publică a municipiului
Fălticeni sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.4: Cuantumul chiriei aferente contractelor de închiriere prevăzute la art. 1 şi 2 se
stabileşte la 25 lei/m.p./lună;
Art.5: Termenul de închiriere este de 1 an de zile, începând cu data de 01.01.2021,
cu posibilitatea prelungirii a acestuia sub condiţia achitării la zi a chiriei aferente perioadei
anterioare.

Art.6: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, prof. Gabriel Matei
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
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