ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 07.04.2020, 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. 468 din 03.04.2020, in conformitate cu prevederile 134, alin. 1, lit. a, alin.
4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
Şedinţa s-a desfăşurat conform procedurii aprobate prin HCL nr. 63/27.03.2020
privind completarea prevederilor HCL nr. 133/31.08.2017 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Fălticeni,
judeţul Suceava.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri locali din cei 19 convocați, având
în vedere că au depus în intervalul orar stabilit (07.04.2020 – 1200 – 1300) buletinele de
vot completate și au transmis în termen legal toate documentele solicitate pentru
desfășurarea în condiții de legalitate a ședinței consiliului local..
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, împreună cu documentaţia
aferentă, a fost transmis consilierilor locali prin e-mail, împreună cu buletinele de vot
necesare exercitării dreptului de vot.
Avizele asupra proiectului de hotărâre şi procesele – verbale ale comisiilor de
specialitate, semnate şi datate, au fost transmise, prin grija preşedintelui comisiei de
specialitate, prin email secretarului general al municipiului, în ziua şedinţei, iar
documentele în original vor fi depuse la sediul primăriei în maxim 3 zile de la data
ședinței.
Proiectul de hotărâre 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, de raportul de specialitate, avize ale comisiilor de specialitate,
precum şi celelalte documente care au condus la respectiva iniţiativă.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
Rectificarea bugetului local constă în majorarea acestuia cu suma de 290.000 lei
provenind din următoarele surse: 100.000 lei subvenţie de la Consiliul Local al comunei
Slatina pentru Spitalul Municipal Fălticeni, 50.000 lai sponsorizare primită de la Parohia
Sf. Apostol Andrei Fălticeni şi 140.000 lei încasaţi din valorificarea unor bunuri.
Fondul de rezervă bugetară se diminuează cu suma de 260.800 lei.
Bugetul Spitalului Municipal Fălticeni se majorează cu suma de 540.635 lei, din
care: 384.700 lei sunt subvenţii de la bugetul local, 140.935 lei sunt donaţii şi
sponsorizări, iar 15.000 lei provin din contracte încheiate cu Direcţia de Sănătate
Publică Suceava.
Comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Consilierii locali si-au exercitat dreptul de vot în intervalul orar 1200 – 1300 , prin
exprimarea optiunii pe buletinul de vot transmis prin email, pe care l-au comunicat
secretarului general al municipiului.
În urma votului exprimat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”(d-na
consilier local Cojocaru Liliana și d-na consilier local Chirilă Violeta au bifat în buletinul
de vot rubrica Nu particip la vot, având în vedere prevederile art. 228 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare).
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal.
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