ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
- PRIMAR DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
în şedinţă extraordinară
Prof. Gheorghe Cătălin Coman - primarul municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Referatul întocmit de secretarul general al municipiului Fălticeni, înregistrat la nr.
9457/08.05.2020;
- prevederile art. 26 şi 27 din HCL nr. 69/30.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Fălticeni;
În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. 2, lit. a, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b, art.
135, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare;
D I S P U N:
Art.1. – (1) Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Fălticeni în şedinţă extraordinară,
MARŢI, 12.05.2020, ora 12:00.
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 12.05.2020 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,
împreună cu buletinele de vot necesare exercitării dreptului de vot.
(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.
(2) Avizele asupra proiectelor de hotărâre şi procesele – verbale ale şedinţelor comisiilor de
specialitate, semnate şi datate, se vor transmite, prin grija preşedintelui comisiei de specialitate, prin
email( busuioc_gm@yahoo.com) sau WhatsApp (0745405821) sau personal la sediul Consiului
Local al Municipiului Fălticeni, secretarului general al municipiului, cel mai târziu în ziua şedinţei.
(3) Avizele asupra proiectelor de hotărâre şi procesele – verbale ale şedinţelor comisiilor de
specialitate,semnate şi datate, în original, vor fi depuse, prin grija preşedintelui comisiei de
specialitate, la sediul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni (la ofiţerul de serviciu din cadrul
instituţiei), în termen de 3 zile de la data desfăşurării şedinţei, în vederea arhivării la dosarul
şedinţei.
(4) Buletinul de vot cu opţiunea exprimată, semnat şi datat, va fi comunicat, prin email (
busuioc_gm@yahoo.com)/WhatsApp(0745405821)/personal la sediul Consiului Local al
municipiului Fălticeni, Marţi, 12.05.2020, în intervalul orar 1200 – 1300.
(5) Buletinul de vot, în original, va fi depus la sediul Consiului Local al Municipiului Fălticeni
(la ofiţerul de serviciu din cadrul instituţiei), în termen de 3 zile de la data desfăşurării acesteia, în
vederea arhivării la dosarul şedinţei
(6) Consilierii locali care nu au posibilitatea listării documentelor, pentru a putea fi semnate în
original (buletinul de vot, avizul comisiilor de specialitate), vor putea ridica formularele de la ofiţerul
de serviciu din cadrul instituţiei.

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: 08.05.2020
Nr. 511

Anexă la Dispoziţia nr. 511/08.05.2020

Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 12.05.2020
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Restaurare monument istoric – Muzeul
Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Fălticeni, județul 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;
2.
Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 – 3 la H.C.L. nr.
66/28.04.2020 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor
tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea
sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI
MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea
finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3,
Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7
Regiuni, aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018 - 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.

