ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FALTICENI

PROCES-VERBAL,
încheiat astăzi, 30.09.2014, în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni

Şedinta a fost convocată de catre dl. primar, prof. Gheorghe-Catalin
Coman, prin Dispozitia nr. 702 din 24.09.2014, în conformitate cu prevederile art.
39, alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Din cei 19 consilieri locali aleşi sunt prezenţi un 18, lipseste motivat d-l
consilier local, prof.Constantin Bulboaca.
Sunt prezenţi domnii: prof.Gheorghe-Cătălin Coman – primar,
ec.Gheorghe Aldea – viceprimar şi doamna jr.Mihaela Busuioc – secretarul
municipiului.
Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: d-l dir.gen.D.G.A.O.P., jr.Paul Buhlea
şi d-na dir.ex.Direcţia economică, ec. Maria Bulaicon.
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările având în
vedere că este întrunit cvorumul prevăzut de Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
D-na secretar municipiu, jr.Mihaela Busuioc supune spre aprobare
procesul-verbal al şedinţei ordinare din luna august a.c., acesta fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc
consilierilor care au acceptat invitatia de a fi prezenti astazi la sedinta ordinara de
consiliu local pe luna septembrie. Multumim presei care este alaturi de noi. Fac
mentiunea ca in afara ordinii de zi pe care ati primit-o, sunt cele 3 proiecte de
hotarare care v-au fost comunicate. E vorba de proiectul de hotarare privind
transmiterea dreptului de administrare a suprafetei de 792 mp teren situat pe
str.Republicii, proprietatea publica a Municipiului Falticeni catre Scoala
Gimnaziala „Al.I.Cuza”. In continuarea ordinii de zi - un proiect de hotarare
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Falticeni.
Urmatorul proiect este o solicitare din partea ACET-ului privind aprobarea
scoaterii din functiune si casarii a unor mijloace fixe apartinand serviciului public
de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Falticeni.
D-l presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Am sa dau citire
tuturor proiectelor ordinii de zi, cu modificarile aparute, dupa cum urmeaza:
D-l preşedinte de şedinţă, ing.Gheorghe Arteni prezintă proiectul ordinii
de zi:
1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a
suprafeţei de 792 m.p. teren, situată pe str. Republicii, nr. 8, proprietatea

publică a Municipiului Fălticeni, către Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan
Cuza” Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014– iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni cu caracter
cultural - artistic în luna octombrie – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin
Coman;
4. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dăscălescu Gheorghe
în funcţia de director al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, pe
perioadă determinată – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
5. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul
Spitalului Municipal Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin
Coman;
6.Proiect de hotărâre privind acordarea de premii băneşti elevilor şi
profesorilor/antrenorilor
coordonatori ai acestora,
care au obţinut
rezultate deosebite la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale–
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
7. Proiect de hotărâre privind participarea în calitate de partener a
Municipiului Fălticeni, împreună cu unităţile de învăţământ liceal, la
organizarea Balului Bobocilor 2014– iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin
Coman;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi şi a listei
de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din Municipiul
Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Falticeni Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe
Cătălin Coman;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune si
casarii a unor mijloace fixe apartinand serviciului public de alimentare cu
apa si canalizare din municipiul Falticeni– iniţiator, primar – prof. Gheorghe
Cătălin Coman.
Se supune la vot, ordinea de zi fiind aprobata cu unanimitate de voturi.
Primul punct pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind
transmiterea dreptului de administrare a suprafeţei de 792 m.p. teren,
situată pe str. Republicii, nr. 8, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni,
către Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni – iniţiator, primar –
prof. Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E vorba de acel proiect de
hotarare privind constructia unui loc de joaca. In sedinta anterioara au existat
anumite nelamuriri, e de datoria mea sa le clarific. Nu dam scolii gimnaziale
niciun fel de teren. Destinatia terenului va fi doar teren de joaca. Nu dam decat
un drept de administrare, la fel cum sunt date celelalte spatii apartinand unitatilor
scolare. Acel teren ramane ca domeniu public al Municipiului Falticeni, nu va fi
instrainat sub nicio forma.
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In urma discutiilor, proiectul de hotarare se supune la vot, acesta fiind
respins cu 12 voturi „pentru”(consilierii locali PSD si consilierul independent
Artene Costel) si 6 abtineri (consilierii locali PDL si PNL prezenti).
Punctul 2 al ordinii de zi este proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014– iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Materialele v-au fost puse la
dispozitie de miercurea trecuta. E vorba de alocarea unor sume pentru plata
cheltuielilor salariale de la unitatile scolare, astfel incat sa putem asigura salariile
profesorilor. Apoi - reparatii curente urgente la Muzeul Apelor. La spitalul nou
trebuie infiintata Camera de Primiri Urgente. Practic vom avea si la Falticeni, cum
este la Suceava sau in municipiile mari, o unitate de primiri urgente. Tot ceea ce
inseamna urgente vor fi deservite in conditii mult mai bune. Celelalte investitii le
aveti in expunerea de motive si in raportul de specialitate.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Urmeaza punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre
privind organizarea unor acţiuni cu caracter cultural - artistic în luna
octombrie – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sunt doua actiuni culturalartistice pe care le comasam. Practic, e vorba de Targul Marului pe care il vom
face in perioada 24-26 octombrie, atunci cand pomicultorii vor finaliza de cules
recolta. Si apoi, un festival de folk. Ne propunem sa aducem nume mari ale folkului la Falticeni: Ducu Bertzi, Mircea Baniciu, Pasarea Colibri, etc. Sunt doua
evenimente frumoase care fac parte si din strategia pe care ne-o propunem
pentru dezvoltarea si mediatizarea imaginii pe care trebuie sa o aiba Falticeniul.
D-l consilier local, Viorel Dominte propune un amendament,
respectiv alocarea sumei de 25.000 lei pentru Targul Marului si 25.000 lei pentru
Festivalul de Folk. Se supune la vot amendamentul, acesta fiind respins cu 6
voturi „pentru”(consilierii locali PDL si PNL prezenti) si 12 voturi „contra”
(consilierii locali PSD si consilierul independent Artene Costel).
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa de initiator,
acesta fiind aprobat cu 12 voturi „pentru” ”(consilierii locali PSD si consilierul
independent Artene Costel) si 6 abtineri(consilierii locali PDL si PNL prezenti).
Punctul 4 al ordinii de zi este proiectul de hotarare numirea domnului
Dăscălescu Gheorghe în funcţia de director al Muzeului de Artă „Ion
Irimescu” Fălticeni, pe perioadă determinată – iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Dupa cum bine stiti, domnul
Gheorghe Dascalescu a iesit la pensie. Propun numirea dumnealui pana la
organizarea concursului, pentru ca trebuie demarate niste proceduri referitoare la
transformarea postului din director in manager al Muzeului de Arta „Ion Irimescu”,
demersuri care au fost facute catre Ministerul Culturii. Asteptam in cel mai scurt
timp raspunsul ministerului, tocmai pentru a putea continua procedura. Domnul
Dascalescu si-a rezolvat intre timp si problemele referitoare la dosarul de pensie.
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Pana cel traziu la 01.05.2015 va indeplini functia de director al Muzeului de Arta
„Ion Irimescu”.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi – proiectul de hotărâre privind
transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni –
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Ca urmare a promovarii
unor examene de catre angajatii spitalului, se transforma prin hotararea Consiliul
Local postul de economist 1A in economist 1, postul de economist 2 in economist
1 si postul de referent studii superioare 2 in referent cu studii superioare 1.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 6 de pe ordinea de zi – proiectul de hotărâre privind acordarea
de premii băneşti elevilor şi profesorilor/antrenorilor coordonatori ai
acestora, care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile sportive
naţionale şi internaţionale– iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Intr-adevar, un proiect de
hotarare absolut necesar. Sunt cei mai valorosi copii ai nostri. De data aceasta
ajungem la incheierea unui an sportiv, la finalizarea clasamentelor si
recompensarea celor valorosi. Propun consiliului local alocarea unei sume totale
de aproximativ 12.000 lei pentru copiii de la Colegiul National „Nicu Gane” din
Falticeni, copii cu rezultate deosebite in activitatea nationala si internationala,
pentru ca avem intre noi campioni nationali, campioni balcanici si campioni
europeni, campioni mondiali si campioni olimpici la olimpiada de tineret. Eu cred
ca e de datoria noastra sa le multumim, sa le uram succes in activitatea viitoare
iar acest premiu sa fie o stimulare pentru activitatile viitoare.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi.
Urmeaza punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre
privind participarea în calitate de partener a Municipiului Fălticeni,
împreună cu unităţile de învăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor
2014– iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Trecem la alta categorie de
copii ai nostri. Copiii mai mari care organizeaza an de an Balul Bobocilor. E
aceeasi procedura pe care am initiat-o anul trecut, prin care sa ii sprijinim si noi
financiar pentru ca, intr-adevar, sunt cheltuieli pentru organizarea unor
spectacole de calitate, spectacole care fac parte din activitatea extrascolara din
fiecare liceu. Sa fim si noi alaturi de ei. Consider ca trebuie sprijiniti cu suma de
3.000 lei pentru fiecare din cele trei licee.
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D-nul consilier local, ing.Cristian Barascu: Propun ca articolul 2 al
acestui proiect sa fie scos din discutie, sa aprobam doar calitatea de partener la
aceste evenimente.
D-na secretar, jr.Mihaela Busuioc: In cazul in care propuneti sa fie scos
din proiect articolul 2, se impune sa fie retrase si articolele 3 si 4 care sunt in
legatura directa cu articolul 2.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Domnul consilier
Barascu propune un amendament: scoaterea de pe ordinea de zi a articolelor 2,
3 si 4. Se supune la vot. Amendamentul nu a intrunit necesarul de voturi, astfel
nefiind aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator. Se
aproba pe articole, articolul 1 fiind aprobat cu unanimitate de voturi, iar articolele
2, 3 si 4 fiind aprobate cu 12 voturi „pentru” ”(consilierii locali PSD si consilierul
independent Artene Costel) si 6 abtineri(consilierii locali PDL si PNL prezenti).
Punctul 8 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind
aprobarea listei de priorităţi şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru
tineri destinate închirierii din Municipiul Fălticeni – iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Un subiect extrem de
fierbinte si extrem de delicat pentru ca suntem pusi intr-o situatie relativ ingrata,
in sensul ca avem de impartit 40 de unitati locative la 83 de beneficiari care au
ramas in urma verificarii definitive si care indeplinesc conditiile pentru a obtine un
apartament sau o garsoniera la ANL. Sunt aici si cei fericiti care sunt pe lista si
cei nefericiti care sunt suparati pe noi. Nu avem alte criterii decat criteriul legal.
Vreau sa va spun, sa inteleaga toata lumea, toate procedurile legale sunt
indeplinite in conditii de 100%. Toate dosarele au fost verificate de catre o
comisie din care a facut parte si un reprezentant al actualei opozitii – d-nul
viceprimar care, in urma solicitarii colegilor ACL de a li se pune la dispozitie
dosarele, a vazut si poate sa va confirme faptul ca toate dosarele au fost
transparent publice. Mai mult, lista de prioritati si lista de repartizare au fost puse
pe pagina de internet a institutiei de o saptamana. Pot sa va confirm si sa imi
asum in calitate de primar, pentru ca eu nu am drept de vot in consiliul local, dar
eu sunt presedintele comisiei sociale de repartizare a unitatilor locative din care
fac parte 5 persoane si care au verificat dosar cu dosar. Este posibil, si chiar s-a
intamplat, sa apara anumite erori. Oricine dintre dumneavoastra care se
considera nedreptatit de punctajul pe care il are si care este afisat, are dreptul
legal de a face contestatie la care i se va raspunde in termen legal. In urma
discutiilor pe care le-am avut inclusiv azi cu viceprimarul si cu membrii comisiei,
sunt anumite erori pe care vi le spun acum pentru ca proiectul de hotarare este
supus dezbaterii si analizei dumneavoastra si vreau, in momentul in care veti
trece la vot, sa aveti o oglinda clara a realitatii pe care o prezinta dosarele. De
exemplu la pozitia 16 - Bosta Elena, casatorita Murariu, avea 56 de puncte si din
reanalizarea dosarului, va avea 51 de puncte. Urmatoarea persoana indreptatita
este doamna Lungu Cipriana, care are 3 copii. Aceasta este una din erorile
semnalate si imi fac datoria sa v-o aduc la cunostiinta. Va rog sa operati si
dumneavoastra in tabel modificarea.
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La fel, avem pe doamna Morosanu Ancuta Elena care, in loc de 40 de
puncte, are 43. Nu influenteaza cu nimic repartitiile. La dl.Rata Catalin Radu - din
66 de puncte are 74. La fel, nu schimba nimic pentru ca oricum era intrat. Repet,
toate dosarele celor 83 de familii au fost verificate si pot fi verificate de oricine
doreste. Pentru ca unul din semnatari, domnul Aldea, a verificat astazi toate
dosarele si poate sa va confirme sau nu lucrul acesta. Stiu ca si aici trebuie 2/3 si
cei de fata trebuie sa inteleaga lucrul acesta. Pentru aprobarea listelor pe care vi
le-am prezentat sunt necesare minim 13 voturi. Eu, in calitate de primar, imi fac
datoria sa spun aceste lucruri.
D-nul viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Daca imi permiteti... O parte
dintre dumneavoastra ati avut surpriza in direct sa vedeti ca nu mai faceti parte
din lista. O parte dintre dumneavoastra s-ar putea sa nu va mai vedeti pe lista, in
baza unei contestatii bine intemeiate, cum spunea domnul primar. Eu am
terminat de vizionat dosarele. Am observat ca la o parte dintre cereri nu s-a
respectat circuitul documentelor in Primaria Municipiului Falticeni incepand cu
anul 2002 pana undeva in 2006 - 2007. Din aceasta incurcatura se poate iesi,
avem 23 de persoane in aceasta situatie. Eu, ca sa imi pun semnatura, ca
membru al comisiei de repartizare, insist sa vad dosarele unde au fost
inregistrate. Daca au fost inregistrate corect la numarul care este trecut aici,
adica numarul de inregistrare al cererii. Pana atunci ma voi abtine.
D-nul consilier local, of.(rez.)Vasile Amariei: Noi, cei 7 consilieri ACL,
am facut o solicitare catre domnul primar in data de 26 .09.2014. Nici pana astazi
nu ne-a fost pus la dispozitie registrul de intrare-iesire.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Ati cerut vineri. Cand sa vi
le pun la dispozitie? Dosarele astea le discutam din februarie. Vi se pare normal
ca opozitia sa ne ceara vineri, acum in septembrie? In februarie le-am mai votat
o data. S-a votat in februarie lista celor 90 care indeplinesc conditiile. Din
februarie pana vineri acum, nimeni nu a solicitat niciun dosar. Acum venim si
spunem ca nu ni s-au dat dosarele. Dosarele au fost puse la dispozitia unui
membru important - viceprimarul municipiului Falticeni. Un dosar nu poate sa
plece din primarie acasa la orice consilier. Este un dosar cu date personale.
Dosarele va sunt puse la dispozitie, le puteti verifica oricand. Oameni buni, sunt
40 de familii care vor sa intre intr-o casa. Lasati politica la o parte. Eu, ca primar,
nu vad niciun motiv pentru ca oricare dintre consilieri sa se opuna ca 40 de familii
sa intre in casa noua. Restul, care sunt pe lista de asteptare, sa nu aiba nici ei
sansa asta. Eu trebuie sa respect legea. Primaria Municipiului Falticeni a
demarat proiectul pentru inca 200 de locuinte ANL/sociale, pentru medici si
profesori. Cum o sa solicitam noi la Bucuresti constructia altor ANL-uri, cand noi
nu suntem in stare sa le dam pe cele care le avem? Vreau sa va spun ce rol are
votul dumneavoastra astazi.
D-nul consilier local, ing. Matei Pintilie: Eu propun sa facem o sedinta
extraordinara saptamana viitoare. Mi se pare ca votul este sub presiune.
D-nul consilier local, ing.Cristian Barascu: Ma bucur foarte mult ca
avem o sala plina. Cred ca asa ar trebui sa fie de fiecare data. Accesul la
sedintele de consiliu local este liber pentru toti cetatenii. Trebuie sa stiti un lucru:
consilierii locali raspund in nume propriu pentru hotararile pe care le iau in
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consiliul local. Nu raspunde primarul sau viceprimarul pentru votul celorlalti
consilieri. Pentru asta trebuie sa votam in cunostinta de cauza.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Am o propozitie cu care
vreau sa inchei, apoi voi face o propunere catre consiliul local. Propun, pentru ca
tot ceea ce se intampla aici vizeaza in mod direct viata unor familii, ca acest vot
sa fie conform procedurii - nominal. Vreau sa spun tuturor ca ,,abtinere’’
inseamna vot impotriva. Deci, pentru ca acest proiect sa treaca, trebuie 13 voturi
,,pentru”. Toate documentele care v-au fost puse la dispozitie mi le asum din
punct de vedere al legalitatii. Sunt, din punctul meu de vedere, perfect legale.
Domnii consilieri locali, prof.Mihai Vitcu şi ing.Matei Pintilie nu îşi exercită
dreptul de vot întrucât au părăsit sala de şedinţă.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Supun aprobarii
consiliului local votul nominal. Se supune la vot procedura de votare si se
aproba, cu o singura abtinere.
In urma exercitarii votului deschis, prin apel nominal, articolul 1 nu a fost
adoptat (12 voturi „pentru” - consilierii locali PSD si consilierul independent
Artene Costel, 3 abtineri –consilierii locali, Viorel Dominte, ing.Cristian Barascu si
d-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea. D-l consilier local Vasile Amariei nu voteaza).
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Falticeni
– iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este necesar din partea
deliberativului sa adopte o hotarare de modificare a structurii organizatorice a
Spitalului Municipal Falticeni. Se infiinteaza niste compartimente, le aveti in
documentatie. Toate acestea intra in vigoare numai dupa ce se obtine de catre
spital, avizul de la Ministerul Sanatatii. Avizul final il da Ministerul Sanatatii.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi(16 voturi „pentru”).
Ultimul punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea
scoaterii din functiune si casarii a unor mijloace fixe apartinand serviciului
public de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Falticeni – iniţiator,
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: La solicitarea ACET, aceste
mijloace fixe care sunt vechi, trebuiesc casate si scoase din functiune.
D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind
aprobat cu unanimitate de voturi(16 voturi „pentru”).
D-nul presedinte de sedinta declară închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
consilier local, ing.Gheorghe Arteni

SECRETAR
jr.Mihaela Busuioc
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