ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 07.12.2021, 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.679 din 7.12.2021, 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 14 consilieri locali din 19 convocați, lipsă
fiind d-na cons. local Gavril Elena, dl. cons. local Mateiciuc Silviu - Nicolae, dl. cons.
local Murariu George – Bogdan, dl. cons. local Sandu Ioan – Sergiu şi dl. cons. local
Vasiliu Ionel.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua, bine ați venit la
ședința extraordinară a Consiliului Local, astăzi 7 decembrie 2021. Avem o urgență.
Rectificarea bugetară presupune transmiterea drepturilor salariale pentru persoanele
cu dizabilități. Dacă nu făceam ședința astăzi și o lăsam pentru ordinară, eram în
imposibilitate de plată a salariilor Și nu cred că e plăcut pentru nimeni să rămână fără
bănuți acum de sărbători. E doar un proiect pe ordinea de zi, o rectificare bugetară,
doar pentru subiectul acesta. Vom mai avea o rectificare bugetară la ședința
ordinară. Acesta se referă strict la plata indemnizațiilor și salariilor persoanelor cu
dizabilități.
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;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială,
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi
comerţ, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala,
activitati sportive si de agreement, Comisia pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor
istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
Ordinea de zi, se aprobă în totalitate cu 15 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.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor, vă rog.
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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Plata salariilor și
indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități. După cum vedeți nu ne-au ajuns banii pe
care i-am primit în rectificare. În sensul că drepturile salariale erau undeva la 4
miliarde, am primit trei miliarde jumătate. Restul i-am pus de la bugetul local.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 14 voturi „pentru”.
Dl. cons. local Pintilii Marius – Claudiu nu a aprticipat la dezbateri şi nu şi-a exercitat
dreptul de vot.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Vă consult în legătură cu
ședința ordinară, vineri pe 17 decembrie, ora 15, e bine? Da? Ultima ședință de
Consiliu Local pe anul 2021.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel: – preşedinte de ședință
declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
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