ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 11.02.2020, in cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni

Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin
Dispoziţia nr. 320 din 07.02.2020, in conformitate cu prevederile 134, alin. 1, lit. a, alin.
4 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.
Lipseşte nemotivat domnul consilier local Fodor – Dinu Dan.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta extraordinară, având în vedere
necesitatea aprobării în teremn legal a bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul
2020.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa
consiliului local că proiectul de hotărâre supus dezbaterii în şedinţa de astăzi întruneşte
condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, adică este însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului, de raportul de
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au
condus la respectiva iniţiativă.
D-l consilier local Matei Gabriel, d-na consilier local Ungureanu – Zetu Greta –
Magda şi d-na consilier local Cojocariu Liliana Eugenia anunţă că nu vor participa la
dezbateri şi nu işi vor exercita dreptul de vot, aflându-se sub incidenţa prevederilor art.
228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman : Supun la vot ordinea de zi in
totalitate, respectiv:
1. Procesul –verbal al şedinţei extraordinare din data de 30.01.2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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, 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 unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv procesul – verbal al
şedinţei din data de 30.01.2020.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare
procesul – verbal al şedinţei anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind aprobarea 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, respectiv bugetul local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020.
În proiectul de buget consolidat pe anul 2020 veniturile totale sunt în sumă de
92.542.686 lei, iar cheltuielile totale sunt în sumă de 127.470.649 lei. Deficitul total, de
34.927.963 lei este format din deficitul bugetului local în sumă de 1.651.000 lei, deficitul
institutiilor si activităţilor finanţate integral din venituri proprii în sumă de 8.024.363 lei si
subventiile de la bugetul de stat pentru Spitalul Municipal Falticeni in suma de
22.752.600 lei, precum si suma primita de municipiu de la MLPDA pentru finantarea
lucrarilor de modernizare si consolidare a Scolii Gimnaziale Ion Irimescu, respectiv
2.500.000 lei.
Excedentele rezultate din execuţia bugetelor activităţilor finanţate integral din
venituri proprii se reportează în anul următor potrivit hotărârii autorităţilor deliberative,
iar excedentul anual al bugetului local se poate utiliza astfel:
- ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă;
- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite la sfârşitul exerciţiului
bugetar.
Propun ca din excedentul bugetului local, in suma de 1.651.053 lei, suma de
1.651.000 lei sa fie utilizata pentru finantarea urmatoarelor obiective de investitii:
- Achizitionare apartamente – 700.000 lei
- Modernizare arhitecturala a obiectivului "Piata Civica - Nada Florilor"- 411.000
lei
- Reparatie Statie de Filtrare Baia 3 ce alimenteaza cu apa potabila municipiul
Falticeni – 316.000 lei
- Reabilitare termica fatade si schimbare invelitoare acoperis Scoala Gimnaziala
Mihail Sadoveanu corp str. Ion Dragoslav – 224.000 lei
In anul 2020, investitiile se realizeaza si din sume atrase, respectiv:
- sume de la MLPDA suma de 2.500.000 pentru finantarea lucrarilor de
modernizare si consolidare a Scolii Gimnaziale Ion Irimescu, din totalul
contractului de 2.765.856,08 lei
- Sume primite de la UE, din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si
subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
FEN – 4.357.587 lei, aceste sume reprezentand 98% din cheltuielile eligibile
aferente celor 3 proiecte de reabilitare termica a unor cladiri in care-si desfasoara
activitatea unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea, cantina
Colegiului National Nicu Gane si internatul camin C2 al Colegiului Tehnic Mihai
Bacescu.

- subventii de la bugetul de stat din PNDL – 9.076.959 lei pentru finalizarea
obiectivelor de investitii Reabilitare Pod B-dul 2 Graniceri, DN2 km 410+345 si
Reabilitare strazi: 1 Mai, N. Beldiceanu, Anton Holban, Cuza Voda, Pietrari, Stefan cel
Mare, I. Dragoslav, Ana Ipatescu si demararea lucrarilor la obiectivul Restaurare
Monument Istoric Muzeul Falticenilor Vasile Ciurea.
Din surse proprii ale bugetului local s-au previzionat investitii in valoare de
6.195.312 lei, din credite interne investitii in valoare de 7.409.273 lei. Spitalul Municipal
Falticeni va efectua investitii in valoare de 1.692.750 lei, din care Statia de preepurare
va fi achizitionata din subventia de la bugetul local (487.700 lei). Pentru activitatea
Pietei Agroalimentare ne propunem investitii in valoare de 207.750 lei.
Faţă de materialele puse la dispoziţia dumneavoastră au intervenit următoarele
modificări:
- 5.000 lei pentru natatie ( CAP. Sport, Finantare Asociatii sportive – L 350)
- 5.000 lei obiecte de inventar pentru Serv Situatii de Urgenta
- 26.237 lei – majorarea obiectivului de investitii Amenajare trotuare cu pavele si
parapeti Strada Plutonier Ghinita (avize, proiect, studii etc)
Bugetul activitatilor finantate ale Colegiului National Nicu Gane – a fost listat partial,
sufera o modificare in sensul majorarii veniturilor si cheltuielilor
Bugetul creditelor - lista de investitii
- Majorare 16.900 lei – Asfaltare Str. Vasile Ciurea
- Diminuare 16.900 lei – Sistematizare Verticala Spital
D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – 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, ing. Liviu Grigoras – 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
D-na consilier local Popa Ion Olguţa propune ca suma alocată pentru bursele
elevilor să fie majorată de cinci ori, iar domnul primar ii solicită acesteia să indice şi
sursa de finanţare.
D-l consilier local Pascariu Ghiorghiță solicită lămuriri în ce privește veniturile
din primul semestru al anului pe care le consideră supraestimate. De asemenea, cere
anumite clarificări privind întocmirea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul
2020, la care domnul primar și doamna director executiv al Direcției economice răspund
punctual.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 12 voturi “pentru” şi 3
“abţineri” ( d-na consilier local Popa Ion Olguţa, domnul consilier local Asaftei Titianu
Ion şi domnul consilier local Pascariu Ghiorghiţă). Facem precizarea că d-l consilier
local Matei Gabriel, d-na consilier local Ungureanu – Zetu Greta – Magda şi d-na

consilier local Cojocariu Liliana Eugenia nu au participat la dezbateri şi nu şi-au
exercitat dreptul de vot.
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local, ing. Arteni Gheorghe
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