ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 30.10.2020, 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. 797 din 23.10.2020, 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 și completările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri locali din cei 19 convocați.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară.
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 24.09.2020, 21.10.2020 şi
27.10.2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului
Fălticeni la data de 30.09.2020- 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;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe 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 si Comisia
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat - 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;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
al Municipiului Fălticeni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul
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 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului local
în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal 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 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 acordarea Avizului prealabil de oportunitate
pentru “ Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe
individuale (P+1) generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Slt.
Grigoraş F.N, identificat prin nr. cadastral 31328, proprietatea UNGUREANU
MARCELA – MONICA ŞI UNGUREANU VASILICĂ”- 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;
8. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate
pentru
“ Întocmire PUZ în vederea construirii: Locuinţe înşiruite(P+1E),
împrejmuire şi branşare utilităţi”, generat de imobilul situat în judeţul Suceava,
intravilanul municipiului Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 84, identificat prin nr.
cadastral 39495, proprietatea SC AS IT CONSTRUCT SRL”- 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 aprobarea decontării navetei personalului
didactic şi didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 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 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;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului
Municipal Fălticeni prin transformarea, respectiv înfiinţarea unor posturi - 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;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general al
investiţiei în continuare „Spital Municipal Fălticeni”, str. Cuza Vodă, f.n.,
municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” - 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;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a
Spitalului Municipal 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 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;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi
a devizului general pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TROTUARE ŞI
CĂI DE ACCES – B-DUL 2 GRĂNICERI, BL.2, 4 – MUNICIPIUL 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, 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.
Ordinea de zi se aprobă cu 19 voturi pentru.
D-na Corbu luminiţa – Claudia şi dl. Darabă Iulian – Cezar anunţă că la
proiectul nr. 3 nu vor participa la dezbateri şi nu –şi vor exercita dreptul de vot.
D-na Chirilă Gabriela – Violeta, d-na Cojocaru Eugenia – Liliana şi d-na Edu
Anca anunţă că la proiectele nr. 10, 11 şi 12 nu vor participa la dezbateri şi nu –şi vor
exercita dreptul de vot.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea execuţiei
bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2020- 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 17 voturi “pentru” şi 2
“abţineri” ( d-na Corbu Luminiţa – Claudia şi d-l Darabă Iulian Cezar).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Vă rog să
faceţi propuneri.
Se fac propuneri pentru fiecare unitate de învățământ.
În urma exercitării votului secret au fost desemnaţi următorii reprezentanţi ai
consiliului local, astfel:
1. Colegiul Naţional “Nicu Gane”: Corbu Luminiţa - Claudia , Darabă Iulian – Cezar
şi Matei Gabriel;
2. Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”: Ilie Cosmin- Alexandru, Matei Gabriel şi
Mîndruţă Gheorghiţă;
3. Colegiul “ Vasile Lovinescu”: Sandu Ioan – Sergiu, Haidău Răzvan – Petrică şi
Pintilii Marius – Claudiu;
4. Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” : Stoica Cozmin şi Corbu Luminiţa – Claudia;
5. Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu”: Murariu George – Bogdan , Edu Anca şi
Cojocaru Eugenia - Liliana;
6. Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”: Chirilă Gabriela – Violeta şi Ilie Cosmin –
Alexandru;
7. Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea”: Haidău Răzvan – Petrică şi Sandu Ioan –
Sergiu;
8. G.P.N. “Voinicelul”: Dulgheriu Maria şi Pintilii Marius – Claudiu;
9. G.P.P. “Pinocchio”: Cojocaru Eugenia – Liliana şi Dulgheriu Maria;
10. Grădiniţa Specială: Chirilă Gabriela – Violeta
11. Clubul Copiilor Fălticeni: Edu Anca.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre în totalitate, acesta fiind aprobat cu 15
voturi pentru și 4 voturi contra(d-l Moroșanu Gabriel, d-l Vasiliu Ionel, d-na Gavril Elena
și d-l Drăgușanu Octav)
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în
comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de
învăţământ preuniversitar din municipiul 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Vă rog să
faceţi propuneri.
Se fac propuneri pentru fiecare unitate de învățământ.
În urma exercitării votului secret au fost desemnaţi următorii reprezentanţi ai
consiliului local, după cum urmează:
1.Colegiul Naţional “Nicu Gane”: Corbu Luminiţa - Claudia
2.Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”: Darabă Iulian - Cezar
3.Colegiul “ Vasile Lovinescu”: Edu Anca
4.Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” : Pintilii Marius - Claudiu
5.Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu: Dulgheriu Maria
6.Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu”: Haidău Răzvan - Petrică
7.Şcoala Gimnazială “ Ioan Ciurea”: Matei Gabriel
8.G.P.N. “Voinicelul”: Murariu George - Bogdan
9.G.P.P. “Pinocchio”: Ilie Cosmin - Alexandru
10.Grădiniţa Specială: Cojocaru Eugenia - Liliana
11.Clubul Copiilor Fălticeni: Sandu Ioan - Sergiu
Se supune la vot, proiectul de hotărâre în totaliate, acesta fiind aprobat cu 18
voturi pentru și o abținere(d-l Vasiliu Ionel)
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie
al Spitalului Municipal 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Vă rog să
faceţi propuneri.
D-na consilier local face câte două propuneri pentru membri titular, cât și pentru
supleanți. Nu mai sunt si alte propuneri.
În urma exercitării votului secret au fost desemnaţi următorii reprezentanţi ai
consiliului local, după cum urmează:
1. Prof. Corbu Luminiţa – Claudia - membru titular
2. Dr. Ilie Cosmin – Alexandru
- membru titular
3. Jr. Murariu George Bogdan
- membru supleant
4. Prof. Darabă Iulian – Cezar
- membru supleant
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 17 voturi pentru., o
abținere(d-l Drăgușanu Octav) și un vot contra(d-l Moroșanu Gabriel).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în

vederea construirii unui ansamblu de locuinţe individuale (P+1) generat de
imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Slt. Grigoraş F.N, identificat prin nr.
cadastral 31328, proprietatea UNGUREANU MARCELA – MONICA ŞI
UNGUREANU VASILICĂ”- 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în
vederea construirii: Locuinţe înşiruite(P+1E), împrejmuire şi branşare utilităţi”,
generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni,
strada Ion Creangă nr. 84, identificat prin nr. cadastral 39495, proprietatea SC AS
IT CONSTRUCT SRL”- 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar
pentru luna SEPTEMBRIE 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni prin
transformarea, respectiv înfiinţarea unor posturi - 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi “pentru” şi 3
abţineri ( d-na Chirilă Gabriela – Violeta, d-na Cojocaru Eugenia – Liliana şi d-na Edu
Anca).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind aprobarea actualizării Devizului general al investiţiei în continuare „Spital
Municipal Fălticeni”, str. Cuza Vodă, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi “pentru” şi 3
abţineri ( d-na Chirilă Gabriela – Violeta, d-na Cojocaru Eugenia – Liliana şi d-na Edu
Anca).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi “pentru” şi 3
abţineri ( d-na Chirilă Gabriela – Violeta, d-na Cojocaru Eugenia – Liliana şi d-na Edu
Anca).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general pentru
obiectivul de investiţii „REABILITARE TROTUARE ŞI CĂI DE ACCES – B-DUL 2
GRĂNICERI, BL.2, 4 – MUNICIPIUL 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-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru.
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local, prof. Matei Gabriel

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

