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.
4394/19.02.2021;
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,
25.02.2021, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni.
(2) Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 25.02.2021 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 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: 19.02.2021
Nr. 100

Anexă la Dispoziţia nr. 100/19.02.2021
Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 25.02.2021
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 28.02.2021 şi 15.02.2021.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a
managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea
evaluării managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” 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 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 alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion
Irimescu” Fălticeni a sumei de 10.450 lei pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului
cultural „IRIMESCU 118”- 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;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea
Anestezie şi Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Municipal 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 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 solicitarea transferului dreptului de proprietate a 15 statui
realizate de Maestrul Ion Irimescu, din domeniul public al statului si din administrarea
Ministerului Culturii, în domeniul public 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,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 documentaţiei de urbanism ” PUD –PLAN
URBANISTIC DE DETALIU - Întocmire P.U.D. pentru “Construire spaţiu comercial”, generat de
imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Nicu Gane nr. 6 ,
identificat prin nr. cadastral 39130, proprietatea d-lui Simos Demostenis Ovidiu şi d-nei Simos
Dumitrina - 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;

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului
Fălticeni a unor suprafețe de teren - 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 includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a
unor suprafeţe de teren 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către
titulara contractului 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;

10. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul anilor precedenţi a sumei de
40.000 lei în vederea achiziţionării a două electropompe submersibile tip WILLO-EMU care vor
deservi Frontul de Captare Baia 1 şi Baia 2- 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;

11. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locala Fălticeni în perioada
01.01.2020 – 31.12.2020.

