
 
 
 
 
 

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. 
26231/19.11.2021;   
 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, Vineri, 

26.11.2021, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni. 
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 26.11.2021 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 
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Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 26.11.2021   

 
                 1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 28.10.2021, 04.11.2021, 10.11.2021 şi 
17.11.2021; 
                2. 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 învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, 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; 
     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 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 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 
fiscal 2022- 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 acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ 
Întocmire PUZ în vederea introducerii teren din extravilan în intravilan pentru parcelarea şi 
construirea de  locuinţe individuale (Sp/Dp+P+1E/M) generat de imobilul situat în extravilanul 
municipiului Fălticeni, loc numit HORBAZA, identificat prin nr. cadastral 32701, proprietatea 
NĂSTACĂ ZENOVICA”- 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 unor funcţii publice din aparatul de 
specialitate al primarului 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 si Comisia pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  unor manifestări 
cultural – artistice şi comemorative în perioada 1 – 31 decembrie 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 învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement si Comisia pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru 
autoturismul DACIA DUSTER – SV 15 XSA - 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 si Comisia pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot 
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni  în 
anul şcolar 2021 – 2022 - 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; 
           10. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor 
imobile situate pe str. Unirii, nr. 6, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în favoarea 
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Substaţiei de 
Ambulanţă 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 agreement, 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 comasarea unor corpuri de proprietate înscrise 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
           12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței 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; 
           13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă, 2021 – 
2030  - 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; 

NOTĂ: Conţinutul integral al Planului de mobilitate urbană durabilă 2021 – 2030 poate fi 
consultat pe site-ul instituţiei www.falticeni.ro, Secţiunea Consiliul Local/Transparenţă 
decizională 
           14. 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; 
 15. Informare privind oportunitatea de a încheia Întelegeri de Cooperare între Municipiul 
Fălticeni, Judeţul Suceava şi localităţile Chieri – Italia şi Wolomin – Polonia înregistrată sub nr. 
26191/19.11.2021. 
 

 SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui  ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. 

Gheorghe – Cătălin Coman; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor imobile care aparțin 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “ Întocmire PUZ în 
vederea parcelării CP 40912 în zece noi corpuri de proprietate în vederea vânzării şi 
construirii de locuinţe, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul 
municipiului Fălticeni, str. Broşteni, nr. 70 A, identificat prin nr. cadastral 40912, 
proprietatea Apopei Romeo 

 

http://www.falticeni.ro/

