
      
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. 
18974/18.09.2020;   
 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, JOI, 24. 

09.2020, ora 15:00, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan, 
nr. 1. 

(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 24.09.2020 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: 18.09.2020       
Nr. 738 



                                                                              Anexă la Dispoziţia nr. 738/18.09.2020 
 

 
Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 24.09.2020   
 

  
 1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.08.2020 şi 11.09.2020. 
            2. 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; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - Întocmire PUZ pentru schimbare destinaţie teren din zonă de locuinţe în 
zonă de instituţii şi servicii, în vederea construirii unei case de cultură”, generat de imobilul 
situat în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Livezilor, fn, identificat prin nr. cadastral 
39297, proprietatea Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor Lipoveni” - 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 
            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - 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”, proprietatea Văleanu Octav şi 
Văleanu Maria - 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; 
            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu 
spaţiu comercial la parter şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul 
Municipiului Fălticeni, str. Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269, proprietatea Diaconu 
Gheorghiţă şi Diaconu Viorica - 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; 
            6. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei  locuinţe sociale, situată 

în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, bl. 6, sc. A, ap. 8, doamnei Ilie Bianca - Nicoleta 
- 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 aprobarea vânzării locuinţei şi a terenului aferent, situate 
în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, nr. 253, doamnei Iordăchescu Elisabeta, titulara 
contractului de închiriere nr. 565/15.11.1973, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 
- 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 stabilirea tarifelor pentru activităţile/serviciile prestate de 

către Direcția de utilități publice  - 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; 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - 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 includerea unor suprafețe de teren în Inventarul 
bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni în vederea 

intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și 
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; 
 11. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 
referitoare la includerea in domeniul public al Municipiului Fălticeni a sistemului de iluminat 
public din 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

12. Solicitarea cotidianului Cronica de Fălticeni înregstrată sub nr. 18549/11.09.2020 
 
 


