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Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 386 din 13.07.2021, in conformitate cu prevederile  art. 133, alin. 2, lit. a, 
art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4 si alin. 5 si art. 135, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare. 
 Şedinţa s-a desfăşurat online, in intervalul orar 12.00 – 13.00, conform procedurii 
aprobate prin HCL nr. 69/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava. 

In intervalul orar 12.00 – 13.00, au transmis buletine de vot un număr de 18 

consilieri locali din cei 19 convocați, dl. consilier local Mateiciuc Silviu anuntand 
telefonic inaintea sedintei ca nu are posibilitatea transmiterii buletinului de vot, acesta 
nefiind in tara. 

 Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, împreună cu documentaţia 
aferentă, au fost transmise consilierilor locali prin e-mail, împreună cu buletinele de vot 
necesare exercitării dreptului de vot.   

Avizele asupra proiectelor de hotărâre şi procesele – verbale ale comisiilor de 
specialitate, semnate şi datate, au fost transmise, prin grija preşedintelui comisiei de 
specialitate, prin email sau personal secretarului general al municipiului, cel mai târziu 
în ziua şedinţei. 
            Proiectele de hotărâre întrunesc condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică sunt însoţite de referatele de 
aprobare ale iniţiatorului, de rapoartele de specialitate, avizele comisiilor de specialitate, 
precum şi celelalte documente care au condus la respectivele iniţiative. 

Proiectul ordinii de zi  al şedinţei extraordinare din data de 13.07.2021 
 1.Proiect de hotărâre privind premierea elevilor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni care au obţinut rezultate deosebite la 
examenele de evaluare naţională şi bacalaureat- 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; 
             2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2021- 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; 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi ”pentru”. 
 Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind premierea 
elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni 
care au obţinut rezultate deosebite la examenele de evaluare naţională şi 
bacalaureat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
 Comisiile de specialitate, respectiv: 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 au acordat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre. 
 Consilierii locali si-au exercitat dreptul de vot  în intervalul orar  1200 – 1300 , prin 
exprimarea optiunii pe buletinul de vot transmis prin email, pe care l-au comunicat 
secretarului general al municipiului. 
  În urma votului astfel exprimat proiectul de hotărâre privind premierea elevilor 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni care au 
obţinut rezultate deosebite la examenele de evaluare naţională şi bacalaureat a 
fost aprobat cu 18 voturi „pentru”.  
 Următorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021- iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe – Cătălin Coman. 

Comisiile de specialitate, respectiv: 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 au acordat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre. 

 
 



   Consilierii locali si-au exercitat dreptul de vot  în intervalul orar  1200 – 1300 , prin 
exprimarea optiunii pe buletinul de vot transmis prin email, pe care l-au comunicat 
secretarului general al municipiului. 
  În urma votului astfel exprimat proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi, respectiv 18 voturi „pentru”.   
 Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
 
                 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
          Cons. local, dr.Ilie Cosmin-Alexandru                     Jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 

 


