
Zona D 12

E. pentru terenurile ocupate de chioşcuri şi alte construcţii neautorizate sau construite fără respectarea autorizaţiei de construire -drept de 

folosință(superficie)

Zona A 17

Zona B 15

Zona C 13

Zona C 5

Zona D 4,5

D. pentru terenurile ocupate de chioşcuri şi alte construcţii autorizate -drept de folosință(superficie)

C. pentru terenurile ocupate de garaje neautorizate - drept de folosință(superficie)

Zona A 6

Zona B 5,5

Zona B 1,7

Zona C 1,5

Zona D 1,3

Zona D 0,13

b2. pentru suprafaţa ocupată în plus faţă de autorizaţie

Zona A 1,9

Zona A 0,2

Zona B 0,17

Zona C 0,16

Zona D 0,13

B. pentru terenurile ocupate de garaje autorizate dar construcţia executată depăşeşte suprafaţa autorizată:-drept de folosință (superficie)

b1. pentru suptrafaţ înscrisă în autorizaţie

Zona A 0,2

Zona B 0,17

Zona C 0,16

Anexa nr. 1

Folosirea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Suceava începând cu anul 2018

Obiectul închirierii

cuantumul ratei pentru folosirea 

terenurilor proprietate publică sau 

privată  a municipiului Suceava 

începând cu 01.01.2018                

lei/mp/lună

A. pentru terenurile ocupate de garaje autorizate şi executate cu respectarea autorizaţiei de construire:-drept de folosință(superficie)



Chriile din anexa menţionată mai sus constituie preţ de pornire la licitaţie pentru terenurile libere de sarcini.

zona D 0,1

X. pentru terenuri ocupate de reclame la sediul firmelor -închiriere/drept de folosință 30 lei/amplasament/lună

zona A 1

zona B 0,6

zona C 0,4

zona C 0,4

zona D 0,1

V. pentru terenuri de folosinţă agricolă -arendă lei/mp/an

U. pentru terenuri ocupate de curţi:-drept de folosință(superficie) lei/mp/an

zona A 1

zona B 0,6

R. pentru terenurile ocupate de magazii de lemne-drept de folosință(superficie) 1

S. pentru terenuri ocupate de beci- închiriere/ drept de folosință(superficie) 1

T. pentru terenurile ocupate de alei de acces -închiriere 3

N. pentru terenurile ocupate de ţarcuri pentru ambalaje şi magazii de marfă -închiriere 7

O. pentru terenurile ocupate de terase sezoniere şi mese din faţa magazinului -închiriere 27

P. pentru terenurile ocupate de garajele proprietate de stat-drept de folosință(superficie) 0,5

l1. pentru persoane fizice 0,2

l2. pentru persoane juridice 3

M. pentru terenurile ocupate de construcţii în care se desfăşoară prestări servicii către populaţie -drept de folosință(superficie) 5

I. pentru terenuri ocupate de chioşcuri care achiziţionează meteriale refolosibile -drept de folosință(superficie) 0,17

K. pentru asociaţii profesionale ale medicilor şi farmaciştilor şi tehnicieni dentari -locațiune 1,83

L. pentru terenuri ocupate temporar de organizări de şantier: -închiriere

F. pentru terenurile ocupate de tonetele de flori – închiriere 108

G. pentru terenurile ocupate de tonete pentru presă carte -închiriere 62

H. pentru terenuri ocupate de panouri publicitare -închiriere 500 lei/amplasament/lună

Zona B 40

Zona C 35

Zona D 30

Zona A 42


