
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 general al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 
415/ 08.01.2020; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 133, alin. 2, lit. a, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4,  art. 
135, alin. 1 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, Miercuri, 08.01.2020, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei 
Municipiului Fălticeni. 

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2020 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 general al municipiului Fălticeni va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii.                                 

 

                                      PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
                                                                    

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                              Secretar General Municipiu 

                                                                                              Jr. Mihaela Busuioc 
 
Fălticeni: 08.01.2020       
Nr. 11         

 



 
 

                                                                                      Anexă la Dispoziţia nr. 11/08.01.2020 
 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi  al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2020   
 
4. Procesul –verbal al şedinţei extraordinare din data de 23.12.2019;  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de 

dezvoltare pentru anul 2019 - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 
 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisia pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei 400.000 lei din excedentul anual al 
bugetului local pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul curent şi a sumei de 
70.000 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru 
acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare- iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ si Comisia pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


