
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. 18687 
/23.08.2019; 
 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, joi, 29.08.2019, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29.08.2019 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 
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Anexă la Dispoziţia nr. 528/23.08.2019 

 
 
 

Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 29.08.2019:   
 
 
 
 

 1.  Procesele  – verbal al şedinţelor din data de 15.07.2019 şi 29.07.2019;       
             2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019 - 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 vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor 
construcţiilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea a două imobile aflate în proprietatea 
publică a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general al investiţiei în 
continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, județul 
Suceava” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuinţe destinate închirierii 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare, transport şi descarcare a 
deseurilor municipale la Depozitul conform MOARA - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 10. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei 
delegaţii a Municipiului Fălticeni, în perioada 06 -08 septembrie 2019, în Lituania 
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 

 

 

 

 

 


