
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
- PRIMAR - 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
în şedinţă ordinară 

 
 Prof. Gheorghe Cătălin Coman -  primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
           - Referatul întocmit de secretarul municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 
1914/23.01.2019; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 39, alin. 1 şi 3 şi art. 68, alin. 1 din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
D I S P U N: 

 
 Art.1. –   Se  convoacă Consiliul Local al Municipiului Fălticeni în şedinţă ordinară, 

Marţi, 29.01.2019, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

Proiectul ordinii de zi :   
 1.  Proces – verbal al şedinţei din data de 18.12.2018;                  

             2. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul anilor precedenţi a 
sumei de 95.647 lei pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru organizarea şi 
desfăşurarea unor concursuri şcolare organizate de către Şcoala Gimnazială „Ion 
Irimescu” Fălticeni, Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni şi Grădiniţa cu 
program normal Pinocchio Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             4. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi unitătile 
subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, 
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap pentru anul 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
              7. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL 
către titulara contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
              8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a 
managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni  şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind 



organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Muzeului de Artă “Ion 
Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              9. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2019 – 2020 - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             10. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Muzeului 
de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare 
selectivă “ Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din 
Municipiul Fălticeni – ediţia a V – a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – 
Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în vederea construirii unui cartier de 
locuinţe colective P+3E+M, str. Sucevei f.n., Municipiul Fălticeni, jud. Suceava, 
proprietatea SC VALARSTA INVEST SRL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
           13. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni, prin negociere directa și cu respectarea 
Regulamentului  de vanzare a bunurilor imobile înscrise in domeniul privat al 
Municipiului Fălticeni - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 
           14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea structurii 
organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin 
Bulaicon; 
            15. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de oportunitate în vederea 
atribuirii contractului de delegare a serviciului de transport public local de persoane 
în Municipiul Fălticeni” - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 
            16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului 
Fălticeni a unui bun imobil în vederea înscrierii  dreptului de proprietate în evidentele 
de cadastru si carte funciară - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 

17. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al 
anului 2018. 

18. Raportul de evaluare a performanţelor profesionale ale secretarului municipiului 
Fălticeni. 

  Art.2. – Secretarul municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziţii.                                    
                                
                                     
                                        PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                                         
                                                                                           

                                                                                                  A V I Z A T 
                                                                                                Secretar Municipiu 
                                                                                                Jr. Mihaela Busuioc 
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