
 
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. 
12332/23.06.2020;   
 În conformitate cu dispoziţiile art. 133, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5, 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 modificările  şi completările ulterioare; 

 
D I S P U N: 

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

29.06.2020, ora 15:00, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni, situat pe str. Maior 
Ioan. 

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29.06.2020 este prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

(3) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali prin e-
mail. 

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

  Art.2. –  (1) 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. 

  Art.4. – 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: 23.06.2020       
Nr.  548 



 
                                                                                      Anexă la Dispoziţia nr. 548/23.06.2020 
 

 
Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 29.06.2020   

            1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.05.2020 şi 09.06.2020; 
            2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
local al domnului GRIGORAŞ LIVIU, prin deces - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 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; 
            4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale - 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 delegării gestiunii serviciului public de 
salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini și a contractului cadru de 
delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în 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 vânzarea unei locuinţe ANL, situată în municipiul 
Fălticeni,  str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 53,  judeţul Suceava, către d-l Ghenci Andrei - Ionel - 
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 transformarea unor posturi 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; 
             8. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe ANL situată în municipiul 
Fălticeni,  str. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. B, ap. 16,  judeţul Suceava către d-na Aftudor – 
Manolache Aguriţa - 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; 
             9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea 
concesionării directe a unor suprafeţe de teren 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,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; 
            10. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente 
obiectivelor de investiţii ”Construire grătar canalizare – str. Magazia Gării” şi ”Înlocuire reţea 
apă – str. Magazia Gării”- 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; 
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unor 
imobile situate în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor nr. 83, judeţul Suceava, din domeniul 
public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului –Clubul Sportiv 
Municipal Suceava, în domeniul public 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,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 includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a 
unor imobile şi stabilirea destinaţiei acestora - 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; 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi 
a devizelor generale  aferente unor obiective de investitii  - 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; 
        14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 
de investiii <IMPERMEABILIZARE ŞI PROTECŢIE SUPRAFAŢĂ PAVATĂ PIAŢA CIVICĂ „ 
NADA FLORILOR” FĂLTICENI, JUD. SUCEAVA> - 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; 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la 
necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei “Reabilitare termică 8 blocuri de locuinţe din 
Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava”, prin POR, Axa Prioritară 3, Operaţiunea A – Clădiri 
Rezidenţiale - 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 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 
interne şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii  - 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


