
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. 
20848/20.09.2019; 
 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, 26.09.2019, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 26.09.2019 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: 20.09.2019       
Nr. 576            

 



Anexă la Dispoziţia nr. 5768/20.09.2019 
 

Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 26.09.2019:   
 

            1.  Procesul  – verbal al şedinţei din data de 29.08.2019;       
             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 modificarea prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 privind 
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 10.949.173 lei 
şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 4. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Fălticeni în calitate de partener,  
împreună cu unităţile de învăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2019 - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 5. Proiect de hotărâre privind organizarea în perioada 19 – 20 octombrie 2019 a 
manifestărilor „Târgul  Mărului” şi “Festivalul Fanfarelor”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
 6. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiul Fălticeni cu Clubul Copiilor Fălticeni 
în vederea organizării unor concursuri şcolare interjudeţene - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
            8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot 
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni  în 
anul şcolar 2019 – 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în vederea parcelării şi construirii unui cartier de locuinţe 
individuale P+M”, str. Caporal Popescu, f.n., nr. cadastral 39319, proprietatea S.C. RUSY 
S.R.L Cornu Luncii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Clubului Copiilor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 11. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
            12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38799, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat pe str. Topitoriei nr. 2A, în două corpuri de 
proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 13. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea prin negociere directă a suprafeţei de 660 
mp teren, situat în municipiul Fălticeni, str. Broşteni, f.n., judeţul Suceava - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 14. 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 și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

 15. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării devizului general al investiţiei ” 
Restaurare monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea, Municipiul Fălticeni, judeţul 
Suceava „ - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 


