
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. 
7086/21.03.2019; 
 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, 

Miercuri, 27.03.2019, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

Proiectul ordinii de zi :   
 

            1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 28.02.2019 şi 12.03.2019;                  
            2. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul anilor precedenţi a sumei de 
4500 lei pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
            3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcţii şi transformarea unor 
posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
             4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Fălticeni în comisia de concurs/examen, respectiv de soluţionare a 
contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Municipal 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             5. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiţii 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni Nr. 143 din 31.08.2017 - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a 
unor suprafeţe de teren în vederea intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de 
proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
              7. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din H.C.L. nr. 196/18.12.2018 
referitoare la includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil- 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              8.  Proiect de hotărâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Fălticeni a 
unor bunuri imobile în vederea întabulării / înscrierii cu caracter  definitiv a dreptului de 
proprietate în evidentele de cadastru si carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 



             9. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor  suprafeţe de teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, prin negociere directă și cu respectarea Regulamentului  
privind procedura de vanzare a bunurilor imobile înscrise în domeniul privat al Municipiului 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 10. Raportul primarului municipiului Fălticeni privind Starea economico – socială şi 
de mediu a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Fălticeni pe anul 2018. 
 NOTA: Raportul va fi pus la dispoziţia dumneavoastră în cadrul şedinţelor comisiilor de 
specialitate;  

  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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