ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 24.07.2020, in cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin
Dispoziţia nr. 621 din 17.07.2020, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a,
alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 18 consilieri locali din cei 19 convocați, lipsind
motivat domnul consilier local Iacob Gheorghe.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară. Suplimentez ordinea de zi
cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă şi cu cu proiectul de
hotărâre privind stabilirea locurilor de amenajare a unor structuri autoportante
provizorii pe domeniul public al Municipiului Fălticeni în scopul strângerii semnăturilor
de susţinere pentru participarea la alegeri sau pentru orice alte tipuri de
acţiuni/evenimente cu caracter civic .

Domnul consilier local Ghiorghiță Pascariu propune punctul “Diverse”.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa
consiliului local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi
întrunesc 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. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 29.06.2020, 06.07.2020 şi
14.07.2020.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei
GRIGORIU ELENA, membru al Partidului Social Democrat - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia de validare;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la
data de 30.06.2020- 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

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2020 - 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;
5. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Stadionului “Tineretului”, situat
în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul “ Constantin Jamaischi” - 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;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea
voucherelor de vacanţă pentru anul 2020 personalului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţilor subordonate finanţate
integral din bugetul local - 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 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;

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale,
situată în municipiul Fălticeni, str. Republicii, Bl. 19, sc. E, et. 4, ap. 11, domnului
Ciubotaru Dumitru Iulian - 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 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;
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al
proprietarilor construcţiilor - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40495,
respectiv suprafața de 277 m.p. situată pe str. Ana Ipătescu, nr. 253, proprietate privată a

Municipiului Fălticeni, în două corpuri de proprietate - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al
Municipiului Fălticeni a două suprafețe de teren - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor de amenajare a unor structuri
autoportante provizorii pe domeniul public al Municipiului Fălticeni în scopul strângerii
semnăturilor de susţinere pentru participarea la alegeri sau pentru orice alte tipuri de
acţiuni/evenimente cu caracter civic - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

14. Decizia nr. 20/138 din 14.07.2020 emisă de Camera de Conturi Suceava şi
Raportul de control întocmit de Camera de Conturi Suceava la data de 18.06.2020.
15. Decizia nr. 22/141 din 20.07.2020 emisă de Camera de Conturi Suceava și
Raportul de control întocmit de Camra de Conturi Suceava la data de 26.06.2020.
16. Diverse.
Ordinea de zi, inclusiv suplimentarea acesteia, se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv procesele – verbale ale
şedinţelor din data de 29.06.2020, 06.07.2020 şi 14.07.2020.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare
procesele – verbale ale şedinţelor anterioare, acestea fiind aprobate cu unanimitate de
voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei GRIGORIU ELENA, membru al
Partidului Social Democrat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-na consilier local, ed. Maria Dulgheriu – Comisia de validare: Aviz favorabil.

D-nul consilier local, Haidău Răzvan Petrică – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 17 voturi “pentru”(d-na
Grigoriu Elena nu votează).
D-na consilier local Grigoriu Elena depune jurământul în fața consiliului local.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2020 iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – 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, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – 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, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguța: De ce se renunță la obiectivul de
investiție de la Colegiul Mihai Băcescu?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 16 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă”( d-na Popa – Ion Olguţa, d-l Pascariu
Ghiorghiţă şi d-l Fodor Dinu Dan).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind schimbarea denumirii Stadionului “Tineretului”, situat în municipiul Fălticeni, str.
Maior Ioan, în Stadionul “ Constantin Jamaischi” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – 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, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru anul
2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni
şi unităţilor subordonate finanţate integral din bugetul local - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – 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, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni,
str. Republicii, Bl. 19, sc. E, et. 4, ap. 11, domnului Ciubotaru Dumitru Iulian - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – 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, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului
Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – 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, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 18 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40495, respectiv suprafața de 277 m.p.
situată pe str. Ana Ipătescu, nr. 253, proprietate privată a Municipiului Fălticeni, în două
corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – 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, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două
suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – 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, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind stabilirea locurilor de amenajare a unor structuri autoportante provizorii pe domeniul
public al Municipiului Fălticeni în scopul strângerii semnăturilor de susţinere pentru participarea
la alegeri sau pentru orice alte tipuri de acţiuni/evenimente cu caracter civic - iniţiator, primar –

prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”.
Se trece la următoarele puncte de pe ordinea de zi, respectiv Decizia nr.
20/138 din 14.07.2020 emisă de Camera de Conturi Suceava şi Raportul de control întocmit de

Camera de Conturi Suceava la data de 18.06.2020 și Decizia nr. 22/141 din 20.07.2020

emisă de Camera de Conturi Suceava și Raportul de control întocmit de Camra de
Conturi Suceava la data de 26.06.2020.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman precizează că aceste documente
au fost puse la dispoziția deliberativului local, pentru informare.
Ultimul puct de pe ordinea de zi este punctul Diverse.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman anunță prezența în sală a
domnului Teodor Brădățanu, managerul Muzeului de Arta Ion Irimescu, pentru a da curs
solicitărilor doamnei consilier local, prof.Popa-Ion Olguța.
D-nul. primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: In sedinta de Consiliu Local,
ordinara, ati spus ca sunt anumite probleme referitoare la Muzeul Ion Irimescu…
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Da…
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman:...si am solicitat prezenta d-lui.
manager pentru a da raspuns intrebarilor dvs.
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Da si eu sunt absolut de acord.
D-nul. primar,prof. Gheorghe Catalin Coman: Permiteti-mi sa va reamintesc, ca in
sedinta extraordinara a Consiliului Local v-am rugat, pentru operativitate si eficienta, sa
formulati toate intrebarile pe care le aveti referitor la Muzeul de Arta Ion Irimescu, in scris,
ceea ce nu ati facut . Cu toate acestea, eu mi-am facut datoria sa il convoc la sedinta
Consiliului Local pe managerul Muzeului de Arta Ion Irimescu.
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Prima intrebare: De ce nu sunt
facute publice toate documentele legate de activitatea manageriala a Muzeului Ion
Irimescu? Ma refer la: contractul de management cu actele aditionale; la rapoartele de
activitate 2017, 2018, 2019; la rezultatul evaluarilor anuale 2017, 2018, 2019; planurile
manageriale anuale, situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2017, pentru fiecare an
bugetar si aici o sa va fac scris si o sa solicit exact care situatie o solicitam. Spun acest lucru
si am in vedere ca nici pe site-ul Muzeului „Ion Irimescu” si nici pe site-ul primariei nu există
nici unul din aceste documente afisate.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Ati inceput cu contractul de
management…Nu se publica! Daca v-ati uitat noi luam ca si model de buna practica,
Muzeul Bucovinei. Toate aceste date nu sunt publicate sau afisate. La cerere, pe o
anumita lege, daca o sa faceti acuz si referire la ea, se pot da unor anumite persoane si
elementele de date personale vor fi hasurate. Ati pus in continutul aceleeasi intrebari
mai multe puncte si nu stiu daca le-am memorat pe toate, ca am emotii. M-ati intrebat
de…
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Rapoartele de activitate.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Rapoartele de activitate le-am depus la
ordonatorul principal de credite. Ele sunt cu nr. de inregistrare, nu este obligatia
muzeului ca acestea rapoarte sa fie afisate. Nu se afiseaza nicaieri.
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Conform Regulamentului de
functionare a
muzeelor, aceste documente trebuie facute publice intr-o reala
transparenta.
D-nul manager, pr.Teodor Bradatanu: De catre muzeu ?
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Si de catre muzeu si de catre
primarie, da. De altfel, nici regulamentul de ordine interioara nu este afisat.

D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Noi nu avem asa ceva. Contractul de
management nu prevede ca managerul muzeului ar trebui sa isi publice propriul raport
de activitate. Din cate stiti si dvs., este un contract intre primarie si manager, nu si
muzeu. Or, aceste rapoarte au fost predate la primarie, daca ar fi fost considerat
necesar, aceste rapoarte ar fi fost publicate.
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Era obligatoriu, d-le director,
conform regulamentului de functionare este obligatoriu sa faceti publice aceste
documente.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: In regulamentul nostru nu scrie asa
ceva…
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: In regulamentul de organizare si
functionare a muzeelor. Oricum, trecem mai departe. O sa va facem o adresa scrisa sa
va solicitam toate aceste documente.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Da.
D-na consilier, prof. Popa –Ion Olguta: Doi: care este situatia gestiunii
patrimoniului la ora actuala avand in vedere ca de la 1 ianuarie gestiunea nu este
predata niciunuia dintre anagajatii dvs. pe baza de proces –verbal si cu decizie de
gestiune… si legat de aceasta intrebare, completez, daca in momentul in care ati
preluat mandatul ati facut o inventariere a patrimoniului, ati facut un proces-verbal de
predare –primire a gestiunii, avand in vedere ca intr-adevar Muzeul Ion Irimescu are o
gestiune de o valoare inestimabila, am putea spune.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Da.
D-nul primar, prof.Gheorghe Catalin Coman: Daca imi permiteti sa va
raspund eu la prima faza a intrabarii referitoare la predarea gestiunii, la Muzeul de Arta
„ Ion Irimescu” exista o situatie cumva atipica, in sensul ca cel care, sau cea care avea
patrimoniul a intrat in concediu de risc maternal sau ceva de genu asta si nu a mai
venit la serviciu. Altcineva care a preluat, la fel, a demisionat. Muzeul de Arta Ion
Irimescu a solicitat in trei randuri organizarea, demararea procedurilor de organizare a
concursurilor, din pacate concursurile sunt blocate, datorita starii de urgenta si starii de
alerta. Prin urmare nu avem personal. Plus de asta, cei care au ramas la Muzeul de
Arta Ion Irimescu, adica d-nul. Dascalescu, sotia dumnealui, au refuzat sa faca aceste
lucru, motivand ca sunt intr-un conflict juridic cu muzeul. Prin urmare nu mai exista
nimeni, fizic, care sa faca acest lucru. Managerul a solicitat pimariei desemnarea unei
persoane din interior pentru a realiza aceste inventarieri, lucru pe care l-am facut si
procedura este in derulare. Tot am asteptat si sperat ca odata cu organizarea
concursurilor pe multele posturi vacante pe care le are sa completam organigrama cu
personal calificat care sa faca parte din comisia de receptie. Din pacate legea nu ne
da voie sa organizam concursuri. A fost postul odata la concurs, s-a anulat procedura,
a mai fost inca o data de concurs…
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Pe data de 5 martie, intr-adevar
a fost anuntul.
D-nul primar,prof. Gheorghe Catalin Coman: Pe 5 martie a fost scos la
concurs postul, pe 15 a venit starea de urgenta, prin urmare nu am mai avut voie sa
organizam concurs. Este o situatie atipica datorita pandemiei.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Vreau sa fac niste completari: in prima
parte a intrebarii, m-ati intrebat daca s-a facut aceasta inventariere, daca s-a dat un

proces –verbal, da? S-a facut aceasta inventariere, asistata intr-o comisie, de un expert
in arta, atunci au si iesit lipsurile, lipsuri care demonstreaza ca 40 de ani in Muzeul „ION
IRIMESCU , nu s-a facut inventariere; dupa aceea va anunt ca toata aceasta
inventariere s-a facut cu membrii ai muzeului si cineva din acea comisie, d-na care era
pe atunci conservator a primit gestiunea prin decizie si proces-verbal de preluare,
ulterior cand aceasta d-na a dat concurs pe un post la suceava si si-a dat demisia de la
noi si atunci toata gestiunea a fost predata altui angajat care a putut prelua aceasta
gestiune, angajat care actualmente este in condediu de crestere copil si tot acest lucru
s-a intamplat, exact cu aparitia acestei pandemii si restul cum v-a spus d-nul. primar,
am facut, avem trei adrese facute primariei prin care am vrut sa facem concursurile
pentru a angaja noi…pentru posturile vacante de a avea alti angajati si pe langa
aceasta am cerut si o comisie, prin care sa facem, noi trebuie sa facem anul acesta
suntem la trei ani si trebuie sa facem reinventariere. Reinventarierea o vom face
imediat ce va fi posibil si avem nevoie de angajati, nu pentru ca suntem constransi doar
de o situatie juridica, ci pentru buna-vointa unor angajati care nu vor, cu toate ca se
cade si nu vor conform unor inscrisuri, sa preia aceasta gestiune. Acesti angajati
impreuna cu fosta directiune in momentul in care am venit la muzeu, au incercat sa ma
convinga sa fac o ilegalitate si anume sa preiau in nume personal aceasta gestiune,
asta insemna ca eu managerul ar fi trebuit sa imi dau mie gestiunea, o gestiune care in
acel moment era intr-o situatie foarte ambigua. Drept urmare in urma acestei situatii,
exista o ancheta „ in rem”, pe 295 Cod penal, delapidare, care ancheta merge destul de
incet, dupa cum probabil stiti si dvs.ca merg lucrurile in acest domeniu. Mai aveti
intrebari?
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Sigur ca da. Eu stiu ca gestiunea
in momentul in care d-na., a plecat in concediu de maternitate, gestiunea a fost predata
sotului doamnei care ulterior sot, si-a dat demisia si a plecat si a ramas… deci..
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Imi permiteti sa va pun o intrebare? De
unde stiti dvs. aceste lucruri?
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Sunt publice.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Da?
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Da.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Ma mir.
D-nul consilier local, ing. Pascaru Gheorghe: Daca imi este permis, eu stiu la
nivelul institutiei primariei, an de an se constituie comisii de inventariere.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Mijloacelor fixe si mobile.
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Asta era urmatoarea intrebare,
da.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: E altceva… vorbim de altceva…de alte
lucruri. D-na se referea la inventarierea partrimoniului mobil.
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Nu. M-am referit acum la gestiune.
Inventarierea se face anual, la inceputul anului, sau ma rog, cand considerati dvs….
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Ma iertati, inventarierea patrimoniului
mobil se face o data la trei ani. Este vorba de numarul exponatelor. Exista o lege a
patrimoniului care ne permite acest lucru.

D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Aveti un document prin care sa
dovediti ca persoanele angajate, care sunt angajate acum, au refuzat preluarea
gestiunii ?
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Da. Am inscrisuri.
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Ok.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Exista totusi gestiunea de zi, pe
custozii sala dar aceasta nu este toata gestiunea si in momentul acesta avem un singur
angajat care ar putea sa aiba gestiunea, este vorba de muzeograf, care ne-a dat in
scris ca el nu vrea gestiunea. Noi nu putem sa-l obligam, intrucat in fisa postului care a
fost facuta impreuna cu fosta directiune cu care se afla in relatii de rudenie de gradul I,
este o fisa a postului facuta oarecum, sa spunem noi, ambiguu. Este de mari dimensiuni
dar fara lucrurile concludente in ea.
Aceasta fisă a postului a fost facuta, in conditiile in care, conducerea muzeului si
acest angajat care era in relatii de subordonare, erau rude de gradul I, deci ar fi fost la
Agentia Nationala de Integritate un clar…ce..? Stiti foarte bine, un raport de conflict de
interes care a durat cateva zeci de ani. As vrea sa stiu si eu de ce ordonatorul principal
de credite din acea perioada nu a intervenit sa opreasca aceasta ilegalitate, care a dus
mai departe la niste cutume, pe care, noi, nici astazi nu putem sa le punem in ordine, in
legalitate, pentru ca in acest muzeu si probabil unii dintre dvs. stiti, cel putin d-l. Zburlea,
aici de fata, un muzeu are activitate, viata vazuta public maxim 20%. Restul inseamna
cercetare, restul inseamna restaurare si conservare. In muzeul de la Falticeni
cercetarea, restaurarea si conservarea, practic nu au existat. In momentul in care eu
am venit la muzeu am gasit acolo trei angajati care in viata lor nu au mers in
depozitele de arta, cu toate ca ar fi fost acolo scopul principal al angajarii acestor
oameni. Cum au fost platiti si de ce au fost platiti acesti oameni atatia ani?. Am gasit in
proiectul de reabilitare, din 5 posturi puse pentru posturi care ar fi trebuit sa fie de „
specialisti muzeali”, pentru aceeia s-a obtinut punctajul, da? Am gasit din 5 posturi, 2
sunt altele. As vrea si eu sa stiu , sa imi explice cineva, de ce s-au putut schimba
aceste posturi si totusi proiectul a mers mai departe. Acestea sunt iarasi lucruri legate
de Ordonatorul principal de Credite. Ori toate aceste actiuni de control pe care ar fi
trebuit sa le faca ordonatorul principal si apoi sa ia masuri si care nu au fost puse in
aplicare, au dus la situatia actuala a muzeului. Ma iertati ca va spun si sper sa nu fac o
mare greseala, acest muzeu a a functionat mai multi ani, nu ca o entitate publica ci ca
un muzeu privat. Acest lucru poate fi dedus din multe acte ale muzeului. Eu cand am
venit la muzeu am gasit in sala cu geamlac, mese de ping-pong. Ce se intampla acolo?
Eu cand am venit la muzeu, am gasit in pirapoteca o pianina pe care fosta directiune
mi-a spus sa i-o duc acasa pentru ca nu sunt acte pentru ea. Dar ce se intampla acolo?
Lectii de pian. Intrebarea mea este: se facea in cadrul muzeului evaziune fiscala? Eu
cand am venit la acest muzeu am fost pus de catre fosta directiune sa semnez, asa
…cum spun unii „din pix”, o preluare totala de active si pasive. Asta ce era? O
condamnare pentru mine ca am fost naiv si am crezut in actele pe care le-am vazut
inainte de a veni la muzeu? Eu, cand am venit la muzeu, am facut un proiect de
management in care am pus punctul greu, pe ceva greu de facut in Falticeni, sa iesim
cu Irimescu in Europa. Nu m-a anuntat nimeni ca exista o clauza care nu-mi da voie,
dar am vazut in istoria muzeului recenta, dupa ce a murit maestru, ca s-a putut face asa
ceva. Ori eu nu am mai avut voie, stiti de ce? Pentru ca am fost acuzat, inclusiv la

Ministerul Culturii, intr-o scrisoare oficiala pe care o detineti la primarie, ca vreau sa
duc lucrarile in Liechtenstein si sa le vand. Si acolo scrie ca Liechtenstein este un „
paradis fiscal”. Stiti ce mi s-a spus? Puteam de aici starni ce? Un conflict diplomatic.
Cum poti in scrisori oficiale sa acuzi principatul Liechtenstein? Stiti cat de greu a fost sa
ajungem la acest nivel pentru a organiza asa ceva? Drept urmare, anul viitor, va avea
loc in Liechtenstein, o expozitie Irimescu de 5 luni cu lucrari Irimescu din toata tara,
doar de la muzeul nostru nu. Este onorabil, nu? Multumesc Ordonatorului Principal de
Credite si celorlalti care au lasat asa ceva sa fie posibil. M-am dus la Liechtenstein, nu
cu banii de la municipalitatea Falticeni.
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Pot sa va adresez urmatoarea
intrebare, pentru ca raspunsurile dvs. nu fac obiectul intrebarilor mele.
D-nul manager.pr.Teodor Bradatanu: Spune-ti, va rog!
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Deci, in concluzie la intrebarea
anterioara pe care am pus-o eu. Concluzia este ca, intr-adevar, cand ati preluat
mandatul este un proces-verbal de predare-primire a gestiunii pe care ati preluat-o dvs.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Nu ati inteles ce am spus, doamna, ma
iertati, este un proces-verbal de preluare …de la cine ? Nu am preluat de la nimeni!
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Deci nu ati preluat gestiunea?
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Doamna, eu nu am cum sa preiau
gestiunea. Aveti o problema de tip legislativ. Eu sunt manager, eu nu sunt director, cum
credea cineva, candva. Nu exista un muzeu in tara cu personalitate juridica in care
managerul sa aiba gestiune. Ar fi o ilegalitate.
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Nu. Dvs. ca manager trebuia sa
preluati gestiunea, dupa care trebuia sa o predati persoanelor angajate.Bun.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Doamna, eu ca si manager er fi trebuit
sa fac o predare-preluare de la un angajat la un altul, daca era cazul. Doar ca in
momentul in care eu am ajuns la muzeu, nimeni nu avea gestiune. A fost o gestiune
implicita pe care ar fi trebuit ca fosta directiune sa si-o asume. Si cine era gestionar?
Scria undeva gestionar? Eu va rog sa va interesati pentru ca aveti niste lipsuri
normative.
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Imi pare rau sa va contrazic,
fostul director nu putea sa predea gestiunea unui angajat, trebuia sa predea gestiunea
viitorului…da incheiem.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Doamna, va rog sa intrebati un jurist
ptr ca nu stiti ce spuneti!
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Eu stiu foarte bine ce spun si
spun in deplina legalitate.Bun.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: In cazul asta imi asum ca discutia
noastra sa se opreasca aici.
D-na consilier, prof. Popa –Ion Olguta: Eu as vrea sa continui pentru ca mai
am intrebari .
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Da, dar nu puteti sa spuneti…
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: Daca imi permiteti, avand in
vedere ca sunt anumite probleme pe care trebuie sa le cunoasca toata lumea asta
exact, va rog sa va adresati toate intrebarile in scris. La urmatoarea sedinta a
Consilului Local d-nul. manager va veni cu documentele, pentru ca apar, vedeti,

chestiuni de genul, dvs. ati vrut sa intrebati ceva dar nu s-a inteles ceea ce vreti…In
momentul cand sunteti foarte explicita in tot ceea ce inseamna parte scrisa, in mod
sigur veti primi raspunsurile pe masura.
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Eu cred ca am pus intrebarile
extrem de explicit, asa ca la scoala, d-nul. manager nu mi-a raspuns.
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: D-nul manager, din ceea ce am
auzit eu, v-a raspuns extrem de explicit, dar dvs. spuneti ca ati intrebat altceva. Eu asa
am inteles. Scuzati-ma ca va spun, dvs. ati intrebat daca directorul a predat gestiunea,
d-nul. manager v-a spus ca nu era atributul directorului sa aiba gestiune, prin urmare eu
cred ca v-a raspuns extrem de pertinent. Dvs. spuneti ca ati intrebat altceva. Pai haideti,
atunci puneti in scris si sunt sigur ca vi se va raspunde in scris, extrem de documentat.
Referitor la toate celelalte aspecte si celelalte probleme, pentru ca de multe ori a fost
mentionat in discutia pe care ati avut-o cu d-nul. manager, partea de Consiliu Local si
partea de Odonator Principal de Credit, vreau sa fac mentiunea foarte clar, ca nu se
refera la ordonatorul principal de credit din 2012. Spunea d-nul manager de tot ce
inseamna acele angajari, daca imi permiteti, pot sa va spun ceva foarte calm si limpede
ca in 2012-2013, cand a fost concursul la Muzeul de Arta Ion Irimescu, Primaria a
sesizat de mai multe ori anumite probleme, dar fosta conducere a spus este atributul
muzeului si ei fac. Prin urmare ei au facut un concurs fara nici un reprezentant de la
primarie, atentie, pentru ca tot ceea ce va spun putem proba oricand cu documente si
au considerat ca sunt suficient de pregatiti, incat sa organizeze concursul singuri. Au
solicitat de la noi, le-am spus ca nu e in regula ceea ce fac si ca solicitam anumite mici
modificari sau mari modificari, au facut concursul fara ca cineva de la primarie sa
semneze vreun document, indiferent ca e vorba de mine sau cineva din subordinea
mea, da?
D-na consilier, prof. Popa –Ion Olguta: Poate daca eram atunci consilier as fi
pus atunci intrebarea dar cum nu eram, atunci o pun acum.
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: Am inteles.Dar rugamintea mea
este ca sa nu lungim foarte mult discutiile, o ultima intrebare si apoi sa adresati
intrebarile in scris.
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: O ultima intrebare si apoi ma
opresc.
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: Nu, nu vreau sa va opriti, va
rog ca toate intrebarile sa le adresati in scris.
D-na consilier, prof. Popa –Ion Olguta: Da. Sa ne spuneti care sunt motivele
sau care este situatia efectuarii cheltuielilor de judecata, juridice in perioada 20182020?
D-nul. manager, pr. Teodor Bradatanu: 2018-2020. Da. In primul rand am
avut cheltuieli de judecata pentru mai multe procese cu o fosta doamna angajata si
aceste procese, o parte dintre ele au fost castigate de noi, o parte de doamna. Si au
aparut cheltuieli de judecata. Ce vreau sa va spun vis-a-vis de ceea ce spuneati dvs.
mai inainte, ca trebuia sa facem, sa preluam gestiunea, va spun ca nu stiti si ce nu stiti,
de exemplu, o sa va aduc o copie a unui inscris, poate data viitoare, in care intr-o
decizie scrie asa: avand in vedere posturile infiintate in proiectul de reabilitare, pe
respectiv, postul de restaurator, se angajeaza pe post de revizor contabil si …scrie mai
departe…. Vi se pare o logica in ceea ce spun eu acum? Ei, doar ca sa va dati seama

cum au stat lucrurile. Vis-a vis de cheltuielile de judecata, ele sunt cheltuieli care reies
din hotararile judecatoresti in care este numit intimatul. Intimatul este muzeul. Avem
cheltuieli de judecata mici in raport cu procesele care au fost pe rol, prima parte din cele
survenite in urma externalizarii contabilitatii. Celelalte procese pe care le avem cu alti
angajati, s-ar putea discuta mult pe aceasta tema, vreau sa va spun ca daca veti citi
hotararile judecatoresti, veti vedea ca nu este o problema de fond, ca nu exista faptele,
ci o problema de forma, pentru ca acest muzeu, din pacate, functioneaza ca o „ strutocamila”. Adica, noi avem aceasta personalitate juridica dar functionam cu foarte putini
angajati, ceea ce inseamna ca nu avem cum sa constituim toate comisiile necesare
unui demers deplin dupa lege. Si de aici…. Si daca luati luati si in considerare faptul ca
au fost cate 4 termene in aceeasi zi, la acelasi complet de judecata si coincidenta asta
s-a intamplat dublu, de doua ori, e o situatie despre care se poate discuta dupa ce
terminam sedinta, veti vedea ca lucrurile stau indeosebi discutabil. Vreau sa va mai
spun ca vis-a vis de forma , noi nu avem la muzeu, un jurist. Este greu sa ne permitem
un jurist angajat la cativa oameni, iar daca vi se pare un atribut al Consiliului Local, in
situatia in care este, va spun ca jurist nu a fost in istoria muzeului. De ce? Pentru ca
atunci cand s-au infiintat posturi, nu au fost infiintate dupa prioritati si dupa legea
muzeelor, ci au fost doar infiintate. Drept urmare veti vedea si la acele posturi care s-au
schimbat ca au existat acolo, probabil si niste interese. Nu stiu. Eu pe vremea aceea
nu lucram la muzeu.
D-na consilier, prof. Popa –Ion Olguta: Aveti servicii juridice subcontractate si
tin sa va reamintesc ca la ora actuala aveti 15 procese din care 8 sunt castigate de
catre angajati, definitiv, celelalte care au ramas pana la 15 sunt castigate pe fond sau
in parte de catre angajati iar pana in momentul de fata aveti 16.000 lei, cheltuieli de
judecata, pentru faptul ca Muzeul Ion Irimescu a pierdut toate aceste procese.
D-nul consilier local, prof.Matei Gabriel- presedinte de sedinta: D-na da
dvs. de unde aveti informatiile astea?
D-na consilier local, prof. Popa –Ion Olguta: Sunt publice, mergeti pe site-ul
Curtii de Apel Suceava si le gasiti.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Dar daca tot aveti informatii cititi , va
rog, hotararile judecatoresti si veti vedea, ca e simplu sa spui: d-le s-a pierdut un
proces; adica a fost un abuz si alta e cand s-a pierdut un proces pe procedura, pe fond.
Faptele au existat si din pacate exista in continuare si din pacate aceste fapte sunt o
mostenire la muzeu, pentru ca acest muzeu functioneaza cum functioneaza. Daca va
voi arata niste inscrisuri ale unor angajati, care in termen de cateva luni se contrazic,
veti vedea ca sunt probleme de credibilitate, din ce cauza? Pentru ca adevarul, in cazul
lor, este relativ in raport cu un scop. Spuneti va rog!
D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguta: Dvs. in proces puteti , sa
argumentati, asa cum argumentati si aici dar in final hotararea judecatoreasca nu va da
dreptate, deci eu asta… e concluzia pe care am tras-o.
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: Haideti, ca nu suntem aici sa
discutam hotararile judecatoresti!
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Astea sunt …as vrea si eu sa intreb
daca astea sunt cheltuieli , de ce au fost acele cheltuieli enorme la sfarsitul proiectului
de reabilitare? Si ramane intrebarea retorica, da?
D-na consilier local, prof. Popa- Ion Olguta: Evident.

D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Va multumesc.
D-na consilier local,prof. Popa –Ion Olguta: Evident, intrebati persoanele
abilitate din acea perioada.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel-presedinte de sedinta: Va rog sa
formulati toate intrebarile in scris si veti primi raspuns de la d-nul. manager.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: As dori ceva sa adaug: va rog frumos
daca sunteti tot aici, vreti sa facem ceva frumos cu acest muzeu? Implicati-va! Este
nevoie de mai multi angajati si avem nevoie, mai mult decat orice de resurse umane. In
acest muzeu s-au creat niste cutume pe decursul a mai multor ani, in care mai multi
angajati si-au creat o formula proprie de profesionalism care nu are legatura cu
legislatia in vigoare, nici cu alte muzee. Intrucat o evaluare nu s-a putut face intr-un mod
pertinent, in anii dinainte de a veni eu, toate evaluarile au fost intotdeauna la maxim, cu
toate ca nu s-au respectat fisele posturilor.
D-nul consilier local, prof. Matei Grabriel-presedinte de sedinta: Acolo au
facut evaluare in familie.
D-nul manager, pr.Teodor Bradatanu: Da, nu am spus eu lucrul acesta.
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: D-le manager, am inteles.
D-nul manager, pr. Teodor Bradatanu: Dar va rog acest lucru, pentru ca, daca
nu, nu vom putea cu acest muzeu sa ajungem unde am putea ajunge. Mai multe
clauze din actul de donatie au valoare de traduceri. Nu este normal in ziua de astazi sa
producem discriminare. Anumite persoane conform actului de donatie nu au voie sa
intre in anumite incaperi. Acest lucru nu este legal. Apoi daca vreti acest…
D-nul primar, prof.Gheorghe Catalin Coman: D-le manager, am inteles, va rog
sa va formulati obiectivele in scris, asa cum si pe d-na. Popa am rugat-o s-o faca.
Multumim.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel-presedinte de sedinta: Multumim.
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal.
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