
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 general al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 
4665/21.02.2020; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3, lit. a, 
art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, 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 ordinară, 

Joi, 27.02.2020, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului 
Fălticeni. 

(2)  Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27.02.2020 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. 

(4) Consilierii locali vor putea formula şi depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 

  Art.2. – (3) Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele 
prevăzute de lege, se transmit spre avizare Comisiilor de specialitate ale consiliului local al 
municipiului Fălticeni. 

       Art.3. –  Prezenta dispoziţie se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului 

de legalitate în conformitate cu prevederile art. 252, alin.1, lit. c şi ale art. 255 din O.U. G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

                                    
 
 
                                     PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                   
                                                                                              

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                Secretar General Municipiu 

                                                                                                Jr. Mihaela Busuioc 
 

Fălticeni: 21.02.2020       
Nr. 343           
                                                                        
 
 
 



                                                                                                 Anexă la Dispoziţia nr. 343/21.02.2020 
 
 
 
Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 27.02.2020 
 
 

             1.   Procesul – verbal al şedinţei din data de 11.02.2020; 
             2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli în anul 
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 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 decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna IANUARIE 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 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 Planul de acţiune al Direcţiei de Asistenţă 
Socială 
privind serviciile sociale pentru anul 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 vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara 
contractului de închiriere - 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 modificarea statelor de funcţii ale Spitalului Municipal 
Fălticeni prin transferarea a două posturi de asistenţi medicali de la Compartimentul 
neonatologie la Secţia Pediatrie - 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 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 modificarea prevederilor HCL nr. 180/25.11.2019 pentru  

aprobarea înfiinţării Direcției de utilități publice, instituție publică de interes local cu 
personalitate juridical  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiulPui, 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; 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în vederea construirii 
a două locuinţe (P+M)” generat de imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului 
Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă, identificat prin nr. cadastral 33617, proprietatea domnului 
Vasiliu Cristian - 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, si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            9. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  
“Întocmire PUZ  în vederea construirii a unui cartier cu 10 locuinţe individuale ( S+P+1E), 
Magazin Mixt (S+P+1E), sistematizare verticală şi organizare de şantier, generat de imobilul 
situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava Minunată, 
identificat prin nr. cadastral 33942”- 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, si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
           10. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  
“Construire  magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, 
sistematizare verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp 
publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi  şi organizare de şantier – prin întocmire 
PUZ, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. 
Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528”- 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, si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţii de urgenţă în anul 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; 
         12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui schimb de locuinţe sociale între titularii 
contractelor de închiriere - 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, 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; 
               13. Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele 
cadastrale 35625  și  40503,  proprietate privată a  Municipiului 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
              14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38888,  
respectiv suprafaţa de 45133 m.p. situată pe  str.Horticolei(intravilanul Municipiului Fălticeni),  
în două corpuri de proprietate - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
   15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a 
unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de 
proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară  - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
   16. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Inventarului bunurilor 
imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
              17. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor 
construcţiilor 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
                18.  Proiect de hotărâre preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur aferente 

obiectivelor de investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni“ și 
“Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, 
Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți” - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
              19. Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor – Semestrul II – 2019; 
              20. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală  Fălticeni în perioada 
01.01.2019 – 31.12.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


