ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 23.12.2019, 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. 994 din 23.12.2019, in conformitate cu prevederile 134, alin. 1, lit. a, alin.
2, alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 17 consilieri locali din cei 19 convocați.
Lipsesc motivat domnii consilieri locali Asaftei Titianu Ion şi Sandu Ioan Sergiu.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta extraordinară.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa
consiliului local că toate proiectul de hotărâre supus dezbaterii în şedinţa de astăzi
întruneşte condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, adică sunt însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au
condus la respectivele iniţiative.
D-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in
totalitate, respectiv:
1. Procesul – verbal al şedinţei din data de 19.12.2019;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 - 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 în totalitate se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv procesul – verbal al
şedinţei din data de 19.12.2019.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare
procesul – verbal al şedinţei anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre, respectiv faptul că prin H.G. nr. 971/20.12.2019
Municipiului Fălticeni i s-a repartizat suma de 389.000 lei, constând în sume defalcate
din TVA pentru echilibrare. Astfel rectificarea bugetului local presupune majorarea
acestuia cu suma primită. Totodată se alocă din fondul de rezervă la dispoziţia
consiliului local suma de 97.375 lei pentru obiectibul de investiţii Modernizarea
arhitecturală a obiectivului Piaţa civică Nada Florilor.
D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă:
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal.
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