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.447/07.01.2020;
În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. 2, lit. a, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4, art. 135, alin.
1 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 extraordinară,
JOI, 07.01.2021, ora 15:00.
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 07.01.2021 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 hotărâre
înscrise pe ordinea de zi.
Art.2. – 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, după caz.
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: 07.01.2021
Nr. 9

Anexă la Dispoziţia nr. 9/07.01.2021
Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 07.01.2021
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie
– martie 2021 - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al domnului MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ, înainte de expirarea duratei normale, prin
demisie, şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta - 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;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe
anul 2020 din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
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 utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi
- iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
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;

