
 
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. 
7115/20.03.2020; 
 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, Vineri, 

27.03.2020, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni. 
(2)  Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27.03.2020 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: 20.03.2020       
Nr. 451       
 
 



                                                                                                        Anexă la Dispoziţia nr. 451/20.03.2020 
 
 
 
Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 27.03.2020 

 
             1.   Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.02.2020 şi 13.03.2020; 
             2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul acţiunilor din 
domeniul culturii în Municipiul Fălticeni 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 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 FEBRUARIE 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 organizarea licitaţiei publice deschise pentru achiziţionarea de 
imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Fălticeni, precum şi aprobarea documentaţiei 
corespunzătoare - 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 stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a managementului 
Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi 
completarea prevederilor HCL nr. 28/30.06.2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor 
subordonate - 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 transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal 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 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 vânzarea cu plata în rate a două locuinţe ANL către titularii 
contractelor 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; 



 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei  locuinţe sociale, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 5, domnului Muraru Raymond – Dan - 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 agremen, si Comisia pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            9. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul 
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 şi Comisia pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
           10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni 
a două suprafețe de teren - 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 scutirea de la plata chiriei datorate bugetului local al Municipiului 
Fălticeni de către agenții economici cărora li s-a suspendat activitatea pe perioada stării de urgență la 
nivel național - 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. Raportul primarului municipiului Fălticeni privind Starea economico – socială şi de mediu a 
Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Fălticeni pe anul 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                

                                                             
                                                                     Se aprobă, 

                                                                                                     PRIMAR, 
                                                                                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 

R E F E R A T 

 
 Subsemnata Busuioc Mihaela, secretarul municipiului Fălticeni, vă rog să dispuneţi 
convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în şedinţă ordinară, Vineri, 27.03.2020, 
în condiţiile prevederilor art. 133, alin. 1, potrivit cărora: 
„ (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o data pe lună, la convocarea 
primarului” 

 Dispoziţia de convocare cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii despre 

şedinţă: 

a) data, ora şi locul desfăşurării; 
b) proiectul ordinii de zi; 
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, 
materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 
e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de 
hotărâri; 
f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 
 
  
 
 
                 Data                                                                            Semnătura 
           20.03.2020 
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