
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 extraordinară 
 
 
 Prof. Gheorghe Cătălin Coman -  primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
           - Referatul întocmit de secretarul municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 
27920/06.12.2019; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 133, alin. 2, lit. a, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 4,  
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, cu completările ulterioare; 

 
D I S P U N: 

 
 Art.1. – (1) Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Fălticeni în şedinţă 

extraordinară, Marţi, 10.12.2019, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 10.12.2019 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 
institutiei. 

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

 

                                      PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
          
                                                           

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              Secretar General Municipiu 

                                                                                              Jr. Mihaela Busuioc 
 
 
Fălticeni: 06.12.2019       
Nr.  971         



 
 

Anexă la Dispoziţia nr. 971/06.12.2019 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi  al şedinţei extraordinare din data de 10.12.2019:   
 

 
 1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.12.2019; 
            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor conform 
rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului 
UAT Municipiul Fălticeni să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene 
pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a 
tarifelor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investiţiilor aferente UAT municipiul 
Fălticeni şi a participării Consiliului Local al UAT municipiul Fălticeni la cofinanțarea 
Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în 
perioada 2014 - 2020”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al 
Gestiunii şi mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele şi pe 
seama UAT Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 



 6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia S.C ACET S.A. Suceava a terenurilor 
aferente investiţiilor din cadrul Proiectului regional”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


