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.16994/21.08.2020;
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, 27.
08.2020, ora 16:00, la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan,
nr. 1.
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27.08.2020 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 email.
(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: 21.08.2020
Nr. 686

Anexă la Dispoziţia nr. 686/21.08.2020
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27.08.2020
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 24.07.2020 şi 10.08.2020.
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 suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la
nivelul 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

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL situată în
municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 15, judeţul Suceava către d-na Dragomir
Gabriela - 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;

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii
contractelor 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;

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată
în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 9, doamnei Vîrvara Mihaela - 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;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă
organizată pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan
Urbanistic Zonal - Întocmire P.U.Z. pentru “Construire
magazin Penny Market cu
carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări exterioare,
reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branşamente la
utilităţi şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul
municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528, proprietatea S.C.
Central Energy Thermal S.R.L.” - 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;

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului
privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului
construcţiei - 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;

10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a
unui bun imobil 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, 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 trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul public al acestuia - 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 modificarea Inventarului bunurilor 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor;

13. Adresa nr. 17079/21.08.2020 privind solicitarea depunerii de către consilierii locali a
raportului anual de activitate.

