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PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,17.11.2021, în cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 

  Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 636  din 17.11.2021, în conformitate cu prevederile 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 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare. 

  La şedinţă participă un număr de 16 consilieri locali din 19 convocați , absentând 
nemotivat dl. cons. local Mateiciuc Silviu, d-na cons. local Gavril Elena şi d-l cons. local 
Moroşanu Gabriel. 
              D-nul primar, prof. Gheorghe -Cătălin Coman: Bună ziua! Bine ați venit! Supun la 
vot  ordinea de zi în totalitate respectiv: 
                1. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 177/28.10.2021 
pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în 
comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru 
ocuparea funcţiilor de director/director adjunct  din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul 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 
agreement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
              Ordinea de zi, se aprobă în totalitate cu 16 voturi „pentru”. 
   D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela aduce la cunoştinţa consiliului local că 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii în şedinţa extraordinară întruneşte condiţiile prevăzute 
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică este însoţit de 
referatul de aprobare al iniţiatorului, rapoartul de specialitate, avize ale comisiilor de 
specialitate, precum şi celelalte documente care au condus la respectiva iniţiativă.             
    Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind     
modificarea prevederilor HCL nr. 177/28.10.2021 pentru desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisiile de evaluare a probei de interviu 
din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor de director/director 
adjunct  din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni- 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Vineri se desfăşoară interviul pentru 
ocuparea funcţiilor de director/director adjunct al Colegiului Naţional “Nicu Gane”. Acolo a 
fost desemnat ca reprezentant al consiliului local domnul Murariu George Bogdan, care, din 
motive profesionale, nu poate fi prezent. A solicitat înlocuirea si trebuie desemnată altă 
persoană urgent, ca să putem transmite datele Inspectoratului în timp util. 
       D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor, vă rog. 

 D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia 
economică: Aviz favorabil.  
             D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 



  D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Vă rog să faceţi 
propuneri. 
              D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria propune ca din această comisie să facă 
parte domnul consilier local Ilie Cosmin. 
              D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Alte 
propuneri? 
              D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Din totalul de 16 voturi exprimate, 

domnul Ilie Cosmin a obținut 13 voturi  „pentru”.  Dumnealui este desemnat în Comisie, 
proba de interviu, la  Colegiul “Nicu Gane”. 
              D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
              Se supune la vot, proiectul de hotarâre în totalitate fiind aprobat cu 15 voturi 
„pentru”.  D-na cons. local Corbu Luminiţa Claudia nu a participat la dezbateri şi nu şi-a 
exercitat dreptul de vot. 
   D-nul primar anunţă că şedința ordinară de luna aceasta va fi în data de 26 
noiembrie,  vineri, ora 15.  
              D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință declară ședința 
închisă. 
              Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal. 
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