
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.18174 
/20.08.2021;   
 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, 

26.08.2021, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni. 
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27.07.2021 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: 20.08.2021       
Nr. 467 
 
 

 
 



                                                                                Anexă la Dispoziţia nr. 467 /20.08.2021 
 

 
Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 26.08.2021   

 
 

1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.07.2021 şi 09.08.2021; 
                 2. Proiect de hotărâre privind conferirea  titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Fălticeni actorului VLAD  RĂDESCU, actorului OVIDIU  CUNCEA şi coregrafei LORETTE  
ENACHE - 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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 
2021  - 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 aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Fălticeni 
şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni‖ în vederea derulării proiectului de promovare a Municipiului 
Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — FĂLTICENI, MON AMOUR‖ - 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 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; 
               6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului 
Fălticeni a unor suprafeţe 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; 

7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi comasarea unor imobile, proprietatea 
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; 
            8. Proiect de hotărâre privind  stabilirea componenţei Comisiei de evaluare finală a 
managementului Muzeului de Artă ― Ion Irimescu‖ Fălticeni  şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea 
evaluării finale managementului Muzeului de Artă ―Ion Irimescu‖ 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; 
             9. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă 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  completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de 
parcare în municipiul Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012- 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 vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titularul 
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 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 indicatorilor tehnico – economici şi a devizului 
general al obiectivelor de investiție: „AMENAJARE ŞI ECHIPARE CENTRALĂ TERMICĂ CE 
DESERVEŞTE  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI - str.Republicii, nr. 13, municipiul Fălticeni, 
judeţul Suceava‖ şi „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE REŢEA DE CANALIZARE, STRADA RĂZEŞILOR 
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, 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  actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului 
general al obiectivului de investiție: „EXTINDERE SECŢIE PNEUMOLOGIE – STR.CAPORAL 



DIACONIŢA, NR. 1, MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEŢUL 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; 

14. Decizia  nr. 23/345 din 05 august 2021 şi Raportul de audit financiar nr. 15002/09.07.2021 
emise de Camera de Conturi Suceava. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


