ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 7.01.2022, în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin
Dispoziţia nr. 30 din 3.01.2022, în conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, alin. 1, lit. a,
alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 15 consilieri locali din 18 convocați, absentând
nemotivat următorii: Murariu George – Bogdan, Mateiciuc Silviu – Nicolae şi Sandu Ioan –
Sergiu.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Bună ziua! Bine ați venit la ședința
extraordinară a Consiliului Local, astăzi 7 ianuarie 2022. La mulți ani pe anul acesta, pentru că e
prima ședință a Consiliului Local, o ședință deja tradițională, așa cum știți, la început de an.
Avem câteva proiecte de hotărâre pe care trebuie să le aprobăm în regim de urgență, prevăzute
de legislație. Pe lângă cele două proiecte de hotărâre referitoare la bugetul anului 2021, avem și
al treilea cu încetarea mandatului domnului consilier local Vasiliu Ionel. Nu s-a prezentat la patru
ședințe consecutive. Prin urmare, pe noi nu ne interesează ce se întâmplă în cadrul partidului,
ne interesează ce se întâmplă din punctul de vedere al administrației. Alte propuneri?
Se supune la vot ordinea de zi în totalitate respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al
domnului Vasiliu Ionel, înainte de expirarea duratei normale a acestuia - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe
anul 2021 din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi 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 în totalitate cu 15 voturi „pentru”.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela aduce la cunoştinţa consiliului local că
proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa extraordinară întrunesc condiţiile prevăzute la
art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică sunt însoţite de
referatele de aprobare ale iniţiatorului, rapoartele de specialitate, avize ale comisiilor de
specialitate, precum şi celelalte documente care au condus la respectiva iniţiativă.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasiliu Ionel, înainte de
expirarea duratei normale a acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Așa cum v-am spus, domnul Vasiliu șia depus demisia. Are şi patru absențe consecutive de la ședințele de Consiliu Local.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre aprobarea
acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 2021 din excedentul anilor precedenţi iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița – preşedinte de şedință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţăm
ânt: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: V-am spus deja. Şedința devine
tradițională. Avem un deficit la secțiunea de funcționare de 2.357.735 lei, dar avem și un
excedent de 3 milioane lei. Prin urmare, acoperim deficitul secțiunii de dezvoltare. Plus de asta,
avem o sumă consistentă platită pentru proiecte pe fonduri europene, respectiv 1,4 milioane de
lei. Sunt 14 milioane lei pe care trebuie să le recuperăm de la A.D.R. Nord-Est Piatra Neamț.
Este vorba de plata pe care am facut-o din bugetul local, am depus cerere și urmează să le
primim. Una peste alta, probabil excedentul anului 2021 cu care putem merge pe investiții pe
2022 este undeva la 54 miliarde de lei vechi. Un excedent extrem de generos ,care ne va
permite să acoperim, în mare parte, necesitățile pe care le avem în partea de funcționare și
dezvoltare.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţăm
ânt: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Așa cum vă spuneam, din excedentul
pe care îl avem înregistrat, solicităm Consiliului Local să utilizăm o sumă de 900.000 lei, pentru
acoperirea golurilor din casă provenite din decalajele de cheltuieli ale acestui an. Cotele de
defalcare le primim undeva în data de 10. Tot atunci și salariile. Ca informare, în ceea ce privește
taxele și impozitele vă informez că s-au deschis ghișeele din data de 4 ianuarie. Dacă în prima zi,
anul trecut, am avut încasări de 90.000 lei, anul acesta am avut 170.000 lei. Adică aproape
dublu. Eu zic că e un semnal bun.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Credeți că ar fi oportun să facem o postare
sau pe Cronica de Fălticeni în ceea ce privește plata online a impozitelor?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Doar să le reamintim. Ele sunt premise.
Plata online este pe „ghișeul.ro”, pe virament în cazul agenților economici. O să le mai spunem,
nu e necesar să se deplaseze la sediul Primăriei să își facă plata. La fel avem și POS–uri dacă

vrea cineva să plătească impozitul cu cardul. Măsurile indeplinite pentru simplificarea
procedurilor sunt, dar puțină lume le folosește. Dacă e să vorbim procentual, mai puțin de 2% din
totalul contribuabililor folosesc astea. În general cei care vin acum plătesc cash.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin:
Aceeași chestie este și cu parcarea,
locurile de parcare pot fi plătite prin TPARK. Nu toată lumea știe. Eu am aflat la Brașov și am vrut
să plătesc parcarea online la Brașov și am văzut și Primăria Fălticeni.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da, da, da! Avem cu sms, este pus afiș,
vom mai face o campanie de informare din punctul ăsta de vedere. Poți plăti parcarea din
mașină, ai tastat un sms, numărul mașinii și ești în regulă. La fel cum avem o campanie de
informare pentru taxa pentru parcare. Așa cum ați văzut, taxa pe oră, pe parcare s-a dublat de la
1leu la 2 lei. Dar în același timp, venim în sprijinul tuturor. Taxa anuală este de la 245 la 285. Nu
s-a dublat, doar a crescut cu aproape 20%. Am facut acest lucru ca să-i încurajăm să plătească
abonament anual. Ai plătit la începutul anului, pui cartonul în geam, ești înregistrat la taxe și
impozite că poți parca oriunde sunt parcările cu plată. O întrebare care mi s-a adresat de multe
ori, dacă cineva din altă localitate poate să-și ia parcare de tranzit? E în regulă. Dacă are mașina
din Fântâna Mare, poate să-și ia abonament de parcare anual pe mașină. Nu se dă pe persoane.
Abonamentul fiind cu numărul de înmatriculare, mașina poate fi folosită de oricine din familie.
Acea mașină are parcarea asigurată pe un an de zile. Există posibilitatea ca oricine, dacă are
mașina înmatriculată și în Brazilia să aibă posibilitate să își ia abonament la parcare de tranzit.
D-nul consilier local, prof. Pintilii Marius-Claudiu: Am fost întrebat de mai multe
persoane, dacă există posibilitatea unei facilități pentru mașinile electrice.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu este prevăzută de legislație, este
prevăzută de legislație pentru impozit. Mașinile hibrid electrice, au scutire prin Codul Fiscal la
taxe și impozite.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Ședința ordinară va avea loc, probabil,
la sfârșitul lunii, iar sedinta de buget, fiind votat mai repede anul acesta, undeva pe data de 10
februarie. Vom face o ședință extraordinară doar pentru buget și eventual, dacă vor mai apărea
alte proiecte.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Conform legii și noi avem posibilitatea de a
participa la formarea bugetului?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sigur că da, aveți chiar obligația.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Există posibilitatea să venim să ne întâlnim?
O convocare sau cum?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sigur că da. Noi trebuie să punem în
dezbatere publică. Vom avea în draft un buget pe care îl vom afișa cât de curând, dar așteptăm
de la finanțe cotele defalcate pe tva. Probabil luni vom avea un proiect buget în draft. Vom
analiza solicitarea oricărei persoane și a consilierilor, printr-o ședință, două, trei, de dezbatere
publică.
D-nul consilier local, ing. Drăgușanu Octav-Anton: A fost și anul trecut și am fost
doar noi doi.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E clar…vine domnul Drăgușanu și cu
domnul Stoica. Noi afișăm luni, probabil. Cam în jur de 10 februarie, vom aproba bugetul de
venituri și cheluieli. Mai sunt anumite necunoscute care trebuie să ne parvină. De exemplu, banii
pentru învățământ, banii pentru evidența persoanelor, drepturile persoanelor cu dizabilități,
impozitul pe venit, banii de la Consiliul Județean, sunt destule. Eu vă mulțumesc
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița – preşedinte de ședință declară ședința
închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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