
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. 8542/09.04.2019; 
 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, Luni, 

15.04.2019, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni. 
Proiectul ordinii de zi :   

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie – 
iunie 2019- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman 
            2. Procesul – verbal al şedinţei din data de 27.03.2019;       
            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a 
situaţiilor financiare pe anul 2018 a Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
            4. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului Municipiului Fălticeni la data de 
31.03.2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării sumei de 670.000 lei din excedentul 
anilor precedenti al activităţii finanţate integral din venituri proprii “Piaţa Agroalimentară”, ca 
venit la bugetul local pe anul 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2019  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanţilor privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2019 - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul 
acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru  anul 2019 - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             9. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 
fiscal 2020 cu rata inflației in procent de 4.6% - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             10. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către 
titularul contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a 
imobilului „Casa Mortuară”, situat  pe str. Ana Ipătescu, f.n., către Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

Spre avizare: Toate comisiile de specialitate          
              12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în vederea divizării suprafeţei de  2500 mp teren înscris 



în CF nr. 33135, situat în extravilanul municipiului Fălticeni,  în 4 parcele pentru construire 
locuinţe (S+P+M) cu amenajare cale de acces, proprietari Botner Constantin şi Botner Elena 
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în vederea construirii a două locuinţe colective (D+P 
+2E+M),  pe terenul în suprafaţă de 2040 m.p., situat pe str. Caporal Popescu f.n., nr. 
cadastral 35963, aflat în intravilanul municipiului Fălticeni, jud. Suceava - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe P+4E+M 
pe str. 13 Decembrie nr. 25, municipiul Fălticeni, jud. Suceava, proprietatea SC GOSCOM SA 
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
            15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 37552,  
proprietate privată a Municipiul Fălticeni,situat pe str. Mihail Sadoveanu,  nr 3,  în două 
corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic în municipiul Fălticeni, 
respectiv calculul emisiilor GES - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
          17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică Școala Gimnazială 
”Ioan Ciurea” Fălticeni prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
            18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul 
de investiţii “Reabilitare pod B-dul 2 Graniceri, DN 2km 410 + 345 Municipiul Falticeni” - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

  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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