
 
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. 
17038/21.07.2022;   
 În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. 1, 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, 

28.07.2022, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni. 
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 28.07.2022 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: 22.07.2022       
Nr. 687 
 



                                                                          Anexă la Dispoziţia nr. 687/22.07.2022 
 

 
 Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 28.07.2022   
 

 
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 06.07.2022 şi 13.07.2022; 
2.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Fălticeni tenorului Andrei Apreotesei - managerul Ateneului Naţional Iaşi, actriţei Cezara 
Dafinescu, regizorului Dan Tudor, actorului Claudiu Bleonţ şi preşedintelui Asociaţiei Culturale 
„Grigore Vasiliu Birlic” - Alexandru Şerban- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

Notă: Documentația aferentă acestui proiect va fi comunicată in cursul zilei de luni, 25.07.2022. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni la 

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” - ediţia a XII – a, 
care se va desfăşura în perioada 22 - 28 august 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 

5. Proiect de hotărâre privind  achiziționarea prin negociere directă a terenului în suprafață 
de 244 m.p. situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 17 A, înscris în Cartea funciară nr. 41816 
și includerea acestuia în domeniul public al Municipiului Fălticeni, județul Suceava - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat 
al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor 
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, precum și a Regulamentului 
intern al acestuia și al serviciilor publice de interes local- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 
         8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor HCL Nr.173/20.10.2021 
de predare către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.,  pe bază de protocol, a amplasamentului teren aflat în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str. 
Nicolae Beldiceanu nr.5, în suprafață de 3510 mp înscris în Cartea Funciară nr. 41498, cu număr 
cadastral 41498, liber de sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către CNI S.A. a 
obiectivului de investiții „Construire creșă medie”, în cadrul programului Național de 
Construcții de interes Public și Social, Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat” 
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Amenajamentului pastoral al pajiştilor din 
municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării navetei personalului didactic şi    
didactic auxiliar pentru luna IUNIE 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
                11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru „ 
Întocmire PUZ în vederea introducerii terenurilor din extravilan în intravilan în vederea parcelării 
și construirii de locuințe individuale (Sp/Dp+P+1E/M) generat de imobilul situat în județul 
Suceava, intravilanul și extravilanul municipiului Fălticeni, strada Caporal Diaconița, f.n, 
identificat prin nr. cadastrale 41477 și 39334, proprietatea Galan Lucian-Aurelian și Galan Alina  
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

11. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui  ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 

 


