ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
- PRIMAR DISPOZIŢIE
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.
10222/21.05.2020;
- 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, 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,
MIERCURI, 27.05.2020, ora 12:00.
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27.05.2020 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 buletinul de vot necesar 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, Miercuri, 27.05.2020, 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: 21.05.2020
Nr. 523

Anexă la Dispoziţia nr. 523/21.05.2020
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27.05.2020
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 30.04.2020, 12.05.2020 şi 07.04.2020;

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 prelungirea perioadei de scutire de la plata chiriei
datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni, până la deschiderea anului şcolar 20202021, de către titularii contractelor de închiriere având ca obiect spații comerciale in incinta
unităților de învățământ - 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 actului aditional la un contract de concesiune
având ca obiect teren din proprietatea privată a 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;

5. 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.
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 aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru
închirierea suprafeţei de 11 m.p. teren situată pe str.Sucevei, f.n.(zona bl. 115), proprietatea
privată a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui generator electric fix - 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;

