
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. 
16443/23.07.2019; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3, lit. b, 
art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 5, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
D I S P U N: 

 
 

 Art.1. –   (1) Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Fălticeni în şedinţă 
ordinară, Luni, 29.07.2019, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29.07.2019 este prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

(3) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor 
locali în format letric, iar acestea vor putea fi ridicate de la ofiţerul de serviciu din cadrul 
instiutiei. 

   Art.2. – Secretarul municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii.                                 

 

                                       PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
                                                                    

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                Secretar Municipiu 
                                                                                                Jr. Mihaela Busuioc 

 
 
Fălticeni: 23.07.2019       
Nr. 467             



 
 
 

Anexă la Dispoziţia nr. 467/23.07.2019 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 29.07.2019:   
 

 
            1.  Procesul  – verbal al şedinţelor din data de 25.06.2019 şi 15.07.2019;       
             2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
IACOB GHEORGHE, membru al Partidului Social Democrat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipiului Fălticeni la 
data de 30.06.2019  - iniţiator, iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;  
            4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2019  - initiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 
            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru 
închirierea unei suprafeţe de teren, proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea 
amplasării unui spaţiu comercial provizoriu - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;  
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând 
scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale,  restante la 
plată, datorate bugetului local de către persoane juridice de pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna IUNIE 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
            8. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal 
Fălticeni  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             9. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe ANL către titulara contractului de 
închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a 4 funcţii contractuale din unităţile din 
subordinea primarului municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             11. Proiect de hotărâre privind solicitarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de 
proprietate asupra unor imobile - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a 
unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de 
proprietate în evidențele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
  13. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

14. Raport de evaluare a capacităţii de aparare împotriva incedndiilor în urma controalelor 
executate, constatările şi măsurile luate pentru îndeplinirea atribuţiilor S.V.S.U al UAT Fălticeni 
pentru semestrul I 2019 
 
 
 
 
 


