
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 31.10.2019, in cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 
 

Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 668 din 31.10.2019, in conformitate cu prevederile art. 133, alin. 2, lit. a, 
art. 134, alin. (1), lit. a, alin, 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

La şedinţă participă un număr de 14 consilieri locali, lipsă fiind  următorii 
consilieri locali: Asaftei – Titianu Ion, Corbu Luminiţa – Claudia, Fodor Dinu – Dan, 
Bulaicon Constantin.                        . 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la aceasta sedinta extraordinara, convocată de îndata, 
având în vedere urgenţa modificării creditelor bugetare aprobate în şedinţa din data de 
29.10.2019, în principal la Secţiunea de funcţionare. 

 D-na secretar municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa consiliului 
local că proiectul de hotărâre supus dezbaterii în şedinţa de astăzi întruneste 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, raportul de specialitate, avizele 
comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au condus la respectiva 
iniţiativă. 
 D-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi, 
respectiv:  
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019 şi modificarea prevederilor HCL nr. 166/29.10.2019 – 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.      

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la discuţia singurului punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi 
modificarea prevederilor HCL nr. 166/29.10.2019 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman.      
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Rectificarea priveste o majorare 
a bugetului cu suma de 49.065 lei, la secţiunea de funcţionare, necesară pentru 
cheltuieli cu bunuri şi servicii, cat si o modificare a termenului de intrare în vigoare a 
HCL nr. 166/29.10.2019. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 



D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
           Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
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