
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. 13652/19.06.2019; 
 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, MARTI, 

25.06.2019, 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 23.05.2019 şi 06.06.2019;       
             2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a 
mandatului de consilier local al domnului TOMESCU LAURENŢIU - DANIEL, - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
            3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor 
de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni şi unităţilor subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;  

 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul 
Fălticeni, Judeţul Suceava din România şi Municipiul districtului Kedainiai din Republica 
Lituania - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna MAI 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor ocazionate de vizita în 
municipiul Fălticeni, în perioada 17 – 23 iulie 2019, a unei delegaţii din oraşul 
Kedainiai/Lituania - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui  ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între 
Municipiul Fălticeni şi S.C. YANNIS BABY – PARK  S.R.L. Botoşani având ca obiect 
organizarea şi desfăşurarea Zilelor Municipiului Fălticeni 2019 - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
             10. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele 
Municipiului Fălticeni" - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general  actualizat şi a cheltuielilor 
de cofinanţare actualizate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare retea de strazi urbane in 
Municipiul Falticeni (str.Nicolae Beldiceanu, str.Cuza Voda, str.Anton Holban, str.Pietrari, 



str.Stefan cel Mare, str.Ion Dragoslav, str.1 Mai și str. Ana Ipatescu - parţial)”, prin PNDL - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivul de 
investitii  “Reabilitare pod B-dul 2 Grăniceri DN2 km 410+345, Municipiul Fălticeni” - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              13. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei  locuinţe pentru 
tineri destinate închirierii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             14. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a două locuinţe ANL către 
titularii contractelor de închiriere  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             15. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             16. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             17. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din H.C.L. nr. 197/18.12.2018 
referitoare la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 101/27.11.2008, cu 
modificările şi completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 18. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a 
unei suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de 
proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - 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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