ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 06.07.2021, 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. 364 din 02.07.2021, 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 şi completările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 17 consilieri locali din 19 convocați. Lipsesc motivat d-nul
consilier local Mateiciuc Silviu – Nicolae şi d-nul Moroșanu Gabriel.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua! Vă mulțumesc că v-ați făcut
timp pentru această şedință extraordinară. Ordinea de zi cuprinde patru proiecte de hotărâre. Dacă
sunt propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie
–septembrie 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe
anul 2021- 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 organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele
Municipiului Fălticeni" – ediţia 2021 - 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 modificarea prevederilor H.C.L. nr. 98/29.06.2020 privind
solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unor imobile situate în municipiul Fălticeni,
str. Nada Florilor, nr. 83, judeţul Suceava, din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public 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,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 17 voturi „pentru”.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie –septembrie 2021 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Primul punct fiind alegerea președintelui de
ședință, vă rog să faceți propuneri.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Propun pe d-nul consilier local Ilie CosminAlexandru.
D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Mai sunt și alte propuneri? Supunem la vot
propunerea d-nei Dulgheriu.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”.
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-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Domnule consilier Ilie, vă rugăm să preluați
conducerea ședinței.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021- iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan – 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 învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Aveți materialul de ședință cu raportul de
specialitate, anexele corespunzătoare și referatul de aprobare. Sunt anumite modificări față de
varianta initială, pe care le vom discuta acum. De asta am invitat-o și pe d-na director să fie alături
de noi la ședință, ca să ne spună care sunt modificările. Eu am avut o chestiune de reglaj intern cu
un referat ajuns mai târziu, respectiv la Direcția de Utilități publice. Aveam prins inițial suma de
48.200 lei pentru obiectivul “achiziții și echipare cu tablouri electrice”. Suma poate fi de 40.000. În
urma analizei de piată, am ajuns la concluzia că investiția poate fi făcută cu fonduri mai mici. Prin
urmare, lista de investiții, va fi cu acordul dumneavoastră, de 40.200 pentru şapte tablori electrice. În
rest, cheltuielile sunt cele pe care le vedeți în referatul de aprobare. D-na director, vă rog să luați act
și de votul colegilor din consiliului local, pentru a opera această modificare.
Pe partea de funcţionare includem in buget si in lista de investitii suma de 9.459.587 lei
pentru obiectivul Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii
didactice on-line in Municipiul Falticeni, Judetul Suceava, cod SMIS 144047. Suntem printre primele
zece UAT-uri din tară care am reușit să semnăm acest proiect, care presupune dotarea unităților de
învățământ cu un număr consistent de tablete, 6250 sau 6450, practic fiecare copil din Fălticeni va
beneficia de tabletă școlară, de la clasa 0 la clasa a -XII-a. Două sute și ceva de laptop-uri, practic
fiecare cadru didactic va avea laptop și camere web pentru săli de clasă. Bugetul este unul generos,
iar cofinanțarea noastră este de doar 2%, respectiv suma de 278.258 lei.

Se majoreaza cu 1.228.062 lei valoarea obiectivului de investitii Reabilitare termica corp B
Muzeul de Arta Ion Irimescu – proiect cod SMIS 124462. Initial s-a considerat ca acesta se va
executa in perioada 2021-2022, dar in caietul de sarcini se va solicita executia in 5 luni, respectiv
până la sfârsitul anului, acesta fiind motivul pentru care se include in buget suma necesara pentru
finalizarea acestui obiectiv de investitii.
Pe partea de dezvoltare alocăm 25.000 lei pentru cheltuieli cu reparatii curente la GPP
Pinocchio (lucrari de igienizare si renovare, inlocuire parchet ca urmare a deteriorarii acestuia in
urma inundatiei cauzate de fisurarea unui robinet de pe conducta principală de alimentare cu apa,
fapt petrecut în afara programului de functionare a grădiniței), 50.000 lei pentru organizarea unor
evenimente culturale, 43.000 lei pentru Baza de agrement Nada Florilor – bunuri si servicii cu
character functional, uniforme si echipamente de protective, 17.592 lei pentru materiale cu caracter
functional pentru intretinerea sistemului de iluminat public de catre Directia de Utilitati Publice, 2.000
lei cheltuieli cu servicii la Poliția Locală şi 800 lei cheltuieli cu utilitățile la biblioteca municipală.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin - Alexandru – preşedinte de şedință: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 2021 - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cozmin-Alexandru – preşedinte de şedință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan – 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 învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Şi aici au apărut modificări fată de
varianta inițială. La turneul de tenis de câmp nu s-au prevăzut tricourile pentru copii, le punem în
buget acum. Vă spun doar modificările față de varianta prevăzută inițial: pentru premiere alocam
60.000 lei. Avem varianta definitivă la copiii de clasa a VIII – a. Nu avem varianta definitivă la copiii
de bacalaureat, pentru că mai sunt contestații și în mod sigur mai apar modificări. Avem o estimare
la un număr de 98 copii, suma alocată fiind de 60.000 lei pentru premierea acestor copii. După ce
vom avea situația definitivă, voi convoca o nouă ședință extraordinară, on-line cu permisiunea
dumneavoastră, având în vedere ordinea de zi, în care să vă punem la dispoziție lista finală a
copiilor de la bacalaureat și evaluare, cu premiile aferente și să votăm astfel încât copiii să-și
primească premiul în cadrul evenimentului "Zilele Municipiului Fălticeni". Dacă sunteți de acord
cu această procedură, astăzi aprobăm banii. Nu avem lista definitivă, mai aşteptăm 3, 4 zile de
contestații, apoi vom ști dacă cei care sunt acum se vor regăsi și în lista finală. Vom transmite on-line
lista și proiectul respectiv, ca să fim operativi.
Mai alocăm 12.000 lei pentru un foc de artificii care nu era prevăzut inițial. Îl vom face la ora
23, pe data de 20 iulie, de Sf. Ilie, în Piața Civică.
Va avea loc o conferință de presă, lansare eveniment, Ionuț Atodiresei. Este o idee, un plan
și un proiect pe care cetățeanul de onoare al Municipiului Fălticeni vrea să îl dezvolte. Nu am alocat
nici un ban deocamdată. Va avea loc o conferință de presă, unde va expune ceea ce va dori să
facă. Ulterior vom vedea cum vom putea să ne asociem, să fim parteneri la evenimentele pe care le
propune.
Anul acesta se va desfăşura Festivalul folcloric inter-județean „Șezătoarea copiilor”, dar
doar „Gala Laureaților”. Ei au avut o variantă on-line, datorită restricțiilor pandemiei. Evenimentele

fizice nu au putut avea loc. Îi invităm la Fălticeni pentru a susține un spectacol artistic doar pe
câștigători. Sunt aproximativ 100 de copii din Fălticeni și din țară, la patru categorii, pe trei categorii
de vârstă, 36 de medalii și masă pentru aproximativ 100 persoane (copii și profesori). În rest,
activități cu care v-am obișnuit, mai puţin spectacole. Nu am știut cum să procedăm, nu am găsit
artiști liberi. În mod normal artiştii care evoluau pe scenă, îi contactam începând cu luna februarie.
Noi până la 1 iulie nu am știut dacă putem și în ce condiții putem desfășura evenimentul. Nu am
reușit să facem acest lucru, așa că ne vom rezuma doar la copiii din Municipiul Fălticeni și
„Sezătoarea copiilor”, formațiile de la Clubul Copiilor, de la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”,
de la unitățile școlare care doresc să participe. Îi primim cu drag, vor evolua la Ponton. Facem și o
economie semnificativă și reușim să oferim și un spectacol bunicilor, părinților, prietenilor. Valoarea
totală se ridică la 161.272 lei pentru toate evenimentele pe care vi le-am spus.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin - Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea prevederilor H.C.L. nr. 98/29.06.2020 privind solicitarea transmiterii dreptului de
proprietate a unor imobile situate în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 83, judeţul
Suceava, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi
Sportului – Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan – 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 învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este o problemă foarte veche. Sunt
aproape 8 ani de când ne luptăm și încercăm să rezolvăm o problemă care nu este a noastră, dar
ne afectează pe noi în mod direct. Este vorba de acea clădire și terenul aferent de la Baza Nautică.
Este o clădire urâtă, derăpănată, pe malul iazului, lângă baza sportivă. Ea aparține Clubului Sportiv
Municipal Suceava și Ministerului Tineretului și Sportului. Noi ne-am exprimat de vreo opt ani
intenția, prin hotărâre de consiliu local, prin multiple deplasări, prin discuții cu ministru, să preluăm
acea clădire prin transfer, prin Hotărâre de Guvern de la Ministerul Tineretului și Sportului, în
domeniul public al municipiului Fălticeni, pentru a o moderniza, reabilita și pentru a oferi sportivilor
care se antrenează la Fălticeni și care au rezultate deosebit de spectaculoase. Sunt canotori în Lotul
Olimpic al României și din 36 care vor participa la jocurile Olimpice, aproximativ 20 au trecut prin
Baza Olimpică Fălticeni, iar acum reprezintă Romania la Tokyo peste trei săptămâni, când va fi
Olimpiada. Este o datorie și morală, plus că acea zonă pare total neîngrijită. Nu putem investi,
nefiind a noastră. Este un ultim demers pe care îl supun atenţiei şi votului dumneavoastră. D-nul
administrator public știe foarte bine că nu exagerez, că am fost împreună de vreo 20 de ori iar
separat dumnealui, de vreo 30 de ori, pentru rezolvarea acestei probleme. Documentația s-a
reîntors, pentru că Ministerul Dezvoltării solicită un articol suplimentar care are următorul titlu:
”Municipiul Fălticeni și Consiliul Local al Municipiului Fălticeni se obligă la realizarea lucrărilor de
reabilitare, modernizare și extindere la imobilul identificat în art.1, în termen de 5 ani de la data
preluării prin finanțare de la bugetul local”. Diferența față de hotărârea trecută este următoarea
frază:” prin finanțare de la bugetul local”. Atât. Pentru asta, dăm o hotărâre de Consiliu Local,
trimitem la București, ministerul își revizuiește Hotărârea de Guvern, o trimite mai departe și sperăm

să meargă mai departe. Am făcut prezentarea pe scurt pentru colegii consilieri noi. Aşa merg
treburile. Sperăm să meargă bine. În momentul acesta arată foarte urât. Ei ei nu au bani să o facă,
dar nici nu o dau. Noi vrem să o facem, vrem să o luăm și să o folosească tot ei, adică sportivii.
Sperăm să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba, pentru că eu, sincer, m-am cam săturat de
toate tergiversările astea. Vom începe și noi să fim mai stricți în ceea ce privește normele de
urbanism, de curățenie și așa mai departe. Dacă nu ajungem la un consens, vom aplica întocmai
legislația în vigoare.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cozsin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Vă mai adresez invitația la manifestările
derulate cu ocazia evenimentului ”Zilele Municipiului Fălticeni”. Sunt foarte multe manifestări
frumoase, la care vă invit să participați: procesiunea religioasă, nunta de aur, competițiile sportive,
festivitatea de premiere a olimpicilor, activitățile artistice, pe care le derulăm la Baza de Agrement, la
Ponton, activitățile culturale, două lansări de carte, Alexa Pașcu și Constantin Bulboacă. Vă adresez
invitația de a participa la toate aceste activități sau la cât mai multe dintre ele. Vă mulțumesc!
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin - Alexandru – preşedinte de ședință declară
ședința închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
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