ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FALTICENI

PROCES-VERBAL,
încheiat astăzi, 05.09.2014, în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni

Şedinta a fost convocată la solicitarea consilierilor locali: Aldea
Gheorghe, Arteni Gheorghe, Artene Costel, Amariei Vasile, Bărbăcuţ Mihaela,
Bulboacă Constantin, Bulaicon Constantin, Dominte Viorel, Grigoraş Liviu,
Dulgheriu Maria, Ilie Cornelia, Matei Gabriel, Mihai Ioan, Pintilie Matei
Constantin, Sburlea Vasile, Tomescu Laurenţiu şi Vitcu Mihai, în conformitate cu
prevederile art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La sedinta au fost prezenti 14 consilieri locali din cei 19 convocati, lipsă
fiind d-na consilier local, ed.Maria Dulgheriu, d-l consilier local, ing.Cristian
Bărăscu, d-l consilier local, prof. Gabriel Matei, d-na consilier local, ing.Cornelia
Ilie şi d-l consilier local, prof.Ioan Mihai.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Bună ziua, tuturor!
Vă prezint ordinea de zi a şedinţei extraordinare de astăzi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Fălticeni regizorului Gheorghe Balint şi tenorului Teodor
Ilincăi – iniţiatori, consilierii locali: Aldea Gheorghe, Arteni Gheorghe, Artene
Costel, Amariei Vasile, Bărbăcuţ Mihaela, Bulboacă Constantin, Bulaicon
Constantin, Dominte Viorel, Grigoraş Liviu, Dulgheriu Maria, Ilie Cornelia, Matei
Gabriel, Mihai Ioan, Pintilie Matei Constantin, Sburlea Vasile, Tomescu Laurenţiu
şi Vitcu Mihai.
O să dau cuvântul unuia dintre iniţiatorii acestui proiect de hotărâre,
domnul viceprimar/consilier local, ec.Gheorghe Aldea.
D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Buna ziua! Multumim domnilor
consilieri, multumim invitatilor nostri. În deschiderea şedinţei de astăzi,
cu permisiunea dumneavoastra, aş vrea sa ofer un buchet de flori doamnei
Draga Olteanu-Matei.
D-na Draga Olteanu-Matei: Vă multumesc tututor ,vă iubesc şi vă respect
si am cele mai bune si cele mai frumoase gânduri pentru dumneavoastra. Vreau
să vă multumesc tuturor pentru ca eu, desi nu am putut sa fiu aici la vremea
respectiva, faptul ca mi-ati acordat inaltul titlu de Cetatean de Onoare al
Falticeniului, mă face să merg mândră, mă face să merg cu capul sus alături şi
de iubita mea prietenă Tamara Buciuceanu-Botez, care si ea se mândreste fiind
si ea Cetatean de Onoare al Fălticeniului. Vă multumesc tuturor şi vă iubesc.

D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Venim în faţa dumneavoastră
continuând tradiţia frumoasă a Fălticeniului cu încă două propuneri pentru
cetăţeni de onoare - domnul regizor Gheorghe Balint, căruia îi mulţumim pentru
tot ce a făcut cu trupa Birlic si tânărul nostru tenor Teodor Ilincăi. Nu am sa îi
laud eu, nu am să spun de ce i-am propus cetăţeni de onoare, de ce am semnat
expunerea de motive, las pe dumneavoastră, domnilor colegi, să luati cuvântul.
D-na consilier local, prof.Mihaela Bărbăcuţ transmite salutul domnului
primar al municipiului Fălticeni, care nu a putut fi prezent la această şedinţă,
adresând cuvinte de admiraţie şi respect pentru protagoniştii Festivalului
Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic”.
În susţinerea proiectului de hotărâre, ia cuvântul şi domnul consilier local,
prof.Constantin Bulboacă.
D-l presedinte de sedintă, ing.Gheorghe Arteni: Dacă mai doreste
cineva să intervină? Dacă nu, trebuie să imi fac datoria şi să pecetluiesc iniţiativa
noastră, conform procedurilor legale.
Proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind aprobat cu unanimitate
de voturi.
D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Rugăm noii nostri cetăţeni de
onoare, să se prezinte, să înmânăm diploma.
Regizorul Gheorghe Balint şi tenorul Teodor Ilincăi adresează mulţumiri
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni pentru acordarea Titlului de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Fălticeni.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni, declară închise
lucrările şedinţei.
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