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                                                                                                    Proiect 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea doamnei consilier local Amarie Mariana în Comisia pentru 
programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

      -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  
2933/03.02.2022; 

-    HCL nr. 1/07.01.2022 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local 
al domnului VASILIU IONEL, înainte de expirarea duratei normale a acestuia; 

 În conformitate cu prevederile art. 124 – 126, ale 129, alin. (1), și art. 139, alin. 
(3), lit. i din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1.  Se desemnează în Comisia pentru programe de dezvoltare 
economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului, prestări servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Fălticeni d-na consilier local Amarie Mariana. 
 Art.2. Prevederile art. 2 din HCL nr. 154/27.10.2020 privind constituirea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate se modifică în mod 
corespunzător. 
           Art.3.  Secretarul general al municipiului Fălticeni va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri. 
                          
                            INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           prof. Gheorghe Cătălin Coman      
 
                                                                                                          A V I Z A T 
                                                                                           Secretar general municipiu 

                                                                                      jr. Mihaela Busuioc 
   



R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FALTICENI 
Nr. 2935/03.02.2022 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier local Amarie 

Mariana în Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii 

şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 

 
 Conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ toate proiectele de 

hotărâri supuse dezbaterii și aprobării consiliului local trebuie să fie însoțite si de avizele 
comisiilor de specialitate, a căror componenţă şi structură pe principalele domenii de 
activitate a fost stabilită prin HCL nr. 154/27.10.2020. 
 În cadrul Consiliului local al municipiului Fălticeni au fost stabilite un număr de  4 
comisii de specialitate, după cum urmează : 
 a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii 
şi comerţ; 
 b. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
 c. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte, protecţe 
socială, activităţi sportive şi de agrement; 
 d. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  
 Având în vedere încetarea mandatului de consilier local al domnului Vasiliu Ionel 
conform HCL nr. 1/07.01.2022, membru în Comisia pentru programe de dezvoltare 
economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului, prestări servicii şi comerţ, se impune desemnarea în cadrul acestei comisii 
a doamnei consilier local Amarie Mariana, validata consilier local prin Încheierea din 
data de 31 ianuarie 2022 emisă în dosarul cu nr. 68/227/2022 al Judecătoriei Fălticeni. 
 

 

                            Comp. legalitatatea/circuitul actelor administrative 
                         Cons. juridic Ciocan Simona 

 

 

 

 

 



 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FALTICENI 

PRIMAR 
  Nr. 2933/03.02.2022 

 
 

REFERAT  DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier local Amarie 

Mariana în Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii 

şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 

  
 În cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni funcţionează patru comisii de 
specialitate, conform HCL nr. 154/27.10.2020 privind constituirea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate. 

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 
 - analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de 

activitate; 
- întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, 

pe care le prezintă consiliului local; 
- îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă 
acestea au legătură cu activitatea lor. Comisiile de specialitate adoptă avize cu 
majoritate simplă. 

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local au caracter consultativ.  
 Ca urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Vasiliu Ionel, 
conform HCL nr. 1/07.01.2022, şi a validării mandatului de consilier local a doamnei 
Amarie Mariana prin Încheierea din data de 31 ianuarie 2022 emisă în dosarul cu nr. 
68/227/2022 al Judecătoriei Fălticeni, se impune completarea componenţei Comisiei 
pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ . 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier local Amarie Mariana în 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi 
comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni. 
 

 
Iniţiator, 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 


