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PROCES   -   VERBAL 
         Încheiat astăzi, 21.10.2020, în cadrul şedinţei 

privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 

În baza prevederilor art. 116 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul 
Administrativ, d-na consilier juridic Ciocan Simona, pentru secretarul general al 
municipiului Fălticeni,  prin invitaţia înregistrată cu nr. 21493 din data de 20.10.2020, a 
comunicat consilierilor locali ale căror mandate au fost validate, data şi ora şedinţei 
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Fălticeni, convocată 

prin Ordinul Prefectului Județului Suceava nr. 650/19.10.2020. 
 D-na consilier juridic Ciocan Simona efectuează prezenţa consilierilor declaraţi 

aleşi, ale căror mandate au fost validate, respectiv, un număr de 19 consilieri prezenţi şi 
îi invită să semneze convocatorul. 

Şedinţa este deschisă de domnul Prefect Gheorghe - Alexandru Moldovan, care 
dă citire Ordinului Prefectului nr. 650 din data de 19.10.2020 de convocare a 

consilierilor declarați aleşi în şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, 
prezentând: 

- numărul consilierilor locali stabiliţi prin Ordinul Prefectului – Județul Suceava nr. 299 
din 14.07.2020, respectiv : 19; 
-  numărul consilierilor locali validaţi de Judecătoria Fălticeni prin Încheierea din data de 
15.10.2020, pronunţată în dosarul nr. 2695/227/2020, respectiv : 18; 
-  numărul  consilierilor validaţi, prezenţi la şedinţă 18; 
-  numărul  consilieri validaţi absenţi la şedinţă __-_. 
 Doamna consilier juridic Ciocan Simona informeză consilierii că sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art. 116 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv: validarea unui număr de mandate de consilier local 
mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul 
membrilor consiliului local stabilit potrivit art.112 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Totodată informeză că, lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu 
prevederile art. 116 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost 
validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost 
validate. 

     Din datele puse la dispoziţie rezultă că cel mai în vârstă consilier este dl. 
Bulaicon Constantin,  născut la data de 17.01.1958, iar cei mai tineri consilieri aleşi 
sunt: doamna Gavril Elena si domnul Ilie Cosmin-Alexandru, născuţi la data de 
25.05.1993, respectiv 20.05.1992, care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei. 

   



Preşedintele de vârstă, respectiv domnul Bulaicon Constantin invită pe d-na  
consilier juridic Ciocan Simona să prezinte Încheierea pronunţată de Judecătoria 
Fălticeni, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi. 

D-na consilier juridic Ciocan Simona dă citire  Încheierii Judecătoriei, după care 
Preşedintele de vârstă, respectiv domnul Bulaicon Constantin supune la  vot proiectul 
ordinei de zi, respectiv: 

  I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror mandate 

au fost validate de instanță. 

 II. Depunerea jurământului de către primar. 

  I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror 

mandate au fost validate de instanță. 

D-na consilier juridic Ciocan Simona  informează consilierii că domnul Coman 
Gheorghe Cătălin a depus în termen declaratia de renuntare la mandatul de consilier 
local, în conformitate cu prevederile art. 11 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Astfel, prin Încheierea pronunțată la data de 15 octombrie 2020 în dosarul nr. 

2695/227/2020 instanța a dispus ” invalidarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava pentru numitul 
Coman Gheorghe Cătălin, în urma alegerilor locale care au avut loc la data de 27 
septembrie 2020 şi validarea mandetelor de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al municipiului Fălticeni pentru numitii: Bulaicon Constantin, Dulgheriu 
Maria, Matei Gabriel, Cojocaru Eugenia – Liliana, Sandu Ioan – Sergiu, Pintilii 
Marius – Claudiu, Murariu – George – Bogdan, Haidău Răzvan Petrică, Ilie Cosmin 
– Alexandru, Corbu Luminiţa – Claudia, Darabă Iulian – Cezar, Chirilă Gabriela 
Violeta – membri ai Partidului Social Democrat, Vasiliu Ionel, Drăguşanu Octav – 
Anton, Gavril Elena, Moroşanu Gabriel – membri ai Partidului Naţional Liberal, 
Mîndruţă Gheorghiţă, Stoica Cozmin – membri ai alianţei USR – PLUS” 

Preşedintele de vârstă, respectiv domnul Bulaicon Constantin invită consilierii 
locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117 
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot 
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
comunei/oraşului/municipiului/judeţului... Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  

 Jurământul s-a depus după următoarea procedură: 
         Domnul presedinte de vârstă a invitat în ordine alfabetică consilierii locali să 

citească jurământul, iar aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa unei mese special 
amenajate, pe care s-a aflat Constituţia României şi Biblia. Consilierii, cu mâna 
stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, au dat citire jurământului, după care l-au 
semnat . 

Consilierii locali prezenți, validați prin Încheierea din data de 15.10.2020 a 
Judecătoriei Fălticeni au depus jurământul, după cum urmează: 

1. Domnul Bulaicon Constantin – PSD 
2. Doamna Chirilă Gabriela – Violeta – PSD 
3. Doamna Cojocaru Eugenia Liliana – PSD 
4. Doamna Corbu Luminiţa Claudia – PSD 



5. Domnul Darabă Iulian – Cezar – PSD 
6. Domnul Drăguşanu Octav – Anton – PNL 
7. Doamna Dulgheriu Maria – PSD 
8. Doamna Gavril Elena – PNL 
9. Domnul Haidău Răzvan – Petrică – PSD 
10. Domnul Ilie Cosmin – Alexandru – PSD 
11. Domnul Matei Gabriel – PSD 
12. Domnul Mîndruţă Gheorghiţă – ALIANŢA USR – PLUS 
13. Domnul Moroşanu Gabriel – PNL 
14. Domnul Murariu George – Bogdan – PSD 
15. Domnul Pintilii Marius – Claudiu – PSD 
16. Domnul Sandu Ioan – Sergiu – PSD 
17. Domnul Stoica Cozmin - ALIANŢA USR – PLUS 
18. Domnul Vasiliu Ionel – PNL. 

II. Depunerea jurământului de către primar 

Preşedintele de vârstă prezintă rezultatul validării  alegerii primarului şi invită unul 
dintre cei doi consilieri mai tineri, care îl asistă, să citească Încheierea Judecătoriei 
Fălticeni din data de 13 octombrie 2020 , apoi invită pe domnul Coman Gheorghe 
Cătălin  - primarul ales să citească şi să semneze jurământul. 

 După depunerea jurământului, domnul Coman Gheorghe - Cătălin, primarul ales 
intră în exerciţiul de drept al mandatului. 

La şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local se constată 
următoarele date privind consilierii locali: 

 

- Nr. consilieri locali stabiliți prin Ordin al prefectului, conform art. 112 din Codul 
administrativ : 19 

- Nr. consilieri locali validați de Judecătoria Fălticeni: 18  

- Nr. consilieri locali prezenți la ședință : 18 

- Nr. consilieri locali care au depus jurământul la ședința privind ceremonia de 
constituire a consiliului local : 18 

- Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind 
ceremonia de constituire a consiliului local : - 

- Nr. consilieri locali care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din 
Codul administrativ: - 

- Nr. consilieri locali care absentează nemotivat :  - 
 

Doamna consilier juridic Ciocan Simona precizează faptul că, având în 
vedere că prin Ordinul Prefectului Judeţului Suceava nr. 299/14.07.2020 pentru 
municipiul Fălticeni s-a stabilit un număr de 19 consilieri locali, un număr de 18 consilieri 
locali declarați aleși au fost validați de către Judecătoria Fălticeni și au depus 
jurământul, iar un consilier local declarat ales a fost invalidat de către Judecătoria 
Fălticeni ( dl. Coman Gheorghe – Cătălin) este necesară validarea mandatului 
supleantului Partidului Social Democrat, respectiv doamna Edu Anca  

   Doamna consilier  juridic Ciocan Simona aduce la cunoştința primarului şi a 
consilierilor locali reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 



asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare,  precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare 

la conflictul de interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali. 
  Preşedintele de vârstă declară şedinţa închisă. 
  Prezentul proces-verbal se va comunica de îndată Prefectului Judeţului 
Suceava, în vederea emiterii ordinului privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale 
de constituire a Consiliului local al municipiului Fălticeni. 

 
 

        PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                 p. SECRETAR GENERAL MUNICIPIU, 
Ing. Bulaicon Constantin                           Cons. juridic  Ciocan Simona 

 
 
 

                                                                          

 

 

 

 

 


