
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. 
4373/22.02.2019; 
 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, 

Joi, 28.02.2019, 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 29.01.2019;                  

            2. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia 
de urgenţă în cazurile de violenţă domestică - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             3. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe ANL către titulara contractului de 
închiriere- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de acţiune al Direcţiei de Asistenţă 
Socială privind serviciile sociale pentru anul 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în vederea 
repartizarii locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din Municipiul Fălticeni - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             6. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru 
întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea introducerii în intravilanul municipiului 
Fălticeni, str. Plutonier Ghiniţă, a suprafeţei de 6210 mp, nr. cadastral 33617, proprietatea 
domnului Vasiliu Cristian, pentru construirea a două locuinţe P+M - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
              7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general cuprinzând 
cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii ”Restaurare monument istoric –
Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea  - Municipiul Fălticeni, jud. Suceava”  
 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38987,  
proprietate privată a  Municipiului Fălticeni, situat pe  str. Obor, f.n.,  în două corpuri de 
proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a 
unei suprafețe de teren în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de 
cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, prin negociere direct și cu respectarea Regulamentului  
privind procedura de vanzare a bunurilor imobile înscrise în domeniul privat al Municipiului 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 11. Proiect de hotărâre privind darea in administrarea  Spitalului Municipal Fălticeni a 
unui imobil, proprietatea publica a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
            12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de 
salubrizare în Municipiul Fălticeni, actualizat conform O.U.G. nr. 74/2018,  si a altor 
reglementari referitoare la activitatea operatorului S.C. GOSCOM S.A Fălticeni                                            
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 
municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           14. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia locală Fălticeni în perioada 
01.01.2018 – 31.12.2018. 

  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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