ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 22.12.2021, 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. 703 din 22.12.2021, 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 consilieri locali din 19 convocați,
absentând nemotivat următorii consilieri locali: Chirilă Violeta, Drăguşanu Octav,
Gavril Elena, Mateiciuc Silviu, Stoica Cozmin şi Vasiliu Ionel.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Bună ziua, bine ați venit la
ședința extraordinară a Consiliului Local, astăzi 22 decembrie 2021. Până vin și
colegii noștri , să vă spun ce v-am spus și în ultima ședință de Consiliu Local. Din
păcate nu s-a publicat în Monitorul Oficial, sper să facem vineri rectificarea și atunci
trebuie să așteptăm publicarea în Monitorul Oficial. Am primit o sumă consistentă de
bani pentru echilibrarea bugetului local. E vorba de 2 milioane lei, mai mult decât
onorabil. Banii i-am împărțit pe utilități, salarii astfel încât să terminăm anul cu bine
şi să nu avem nici un fel de datorie la nimeni.
Se supune la vot ordinea de zi în totalitate respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și
cheltuieli pe anul 2021- inițiator, primar prof. Gheorghe –Cătălin Coman;
Ordinea de zi, se aprobă în totalitate cu 12 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, raportul 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 rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021- inițiator,
primar, prof. Gheorghe –Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţăm ânt: 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:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 12 voturi „pentru”.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință declară
ședința închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local, prof. Matei Gabriel

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

