ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 17.12.2021, în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin
Dispoziţia nr. 686 din 10.12.2021, 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 ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 18 consilieri locali din 19 convocați. Lipseşte nemotivat
dl. cons. local Vasiliu Ionel.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua, bine ați venit la o nouă
ședință ordinară a Consiliului Local. Suplimentar față de ordinea de zi este un proiect de ajutor de
urgență, un proiect de repartizare de locuință și plata unui titlu executoriu. Alte propuneri?
Se supune la vot ordinea de zi în totalitate, respectiv:
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 26.11.2021 şi 07.12.2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la
data de 30.11.2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe
anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi
didactic auxiliar pentru luna NOIEMBRIE 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al
Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor privind folosirea locurilor publice
şi prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa
Agroalimentară Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
7. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2022 – 2023 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al
municipiului Fălticeni în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu sportivii şi profesorii/antrenorii care
vor fi premiaţi în cadrul ediţiei a IV – a a Galei de Excelenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe
– Cătălin Coman;
10. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către
titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a imobilului – construcţie
situat pe str. Nicu Gane nr. 13, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, în vederea desfăşurării activităţii
Biroului Teritorial Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unor spaţii proprietatea Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului
situat pe str. Republicii nr. 1, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Asociaţia
Nevăzătorilor din România - Filiala Judeţeană Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării
locuinţelor sociale în anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de bunuri disponibile pentru
compensare, în condițiile legilor speciale, a unor terenuri aflate în proprietatea privată a
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând
domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului public al Municipiului
Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia, a două imobile( anexe spital–
local vechi) situate pe str.Cuza Vodă, nr. 1, în vederea demolării acestora - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unei suprafeţe
de teren, proprietate publică a municipiului Fălticeni, pe care se află amplasată o
construcţie metalică provizorie - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
19. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada
ianuarie – martie 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
21. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe pentru
tineri destinate închirierii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării plății sumei totale de 20.910 lei în
favoarea domnului Pascariu Gheorghiță, stabilite în baza unui titlu executoriu - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
23. Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava nr. 20530/10 din data de 25.11.2021
Ordinea de zi se aprobă în totalitate cu 18 voturi „pentru”.
Se supun la vot procesele – verbale ale şedinţelor din data de 26.11.2021 şi data de
07.12.2021, acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi.
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 de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.11.2021- iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: După cum ştiți, pentru maximă
transparență în ceea ce privește cheltuirea banului public și conform procedurilor legale în
vigoare, supunem aprobării Consiliului Local execuția bugetului la 30.11 2021. Vreau să fac doar
câteva mențiuni, diferența între încasări și plăți este de 7.488.658 lei, iar la bugetul instituțiilor
publice și activităților finanțate avem 4.945.902 lei. Adică stăm bine financiar.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții?
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: La referatul de aprobare, diferența între
încasări e o sumă enorm de mare trecută acolo, nouă triliarde de lei. Cred că a vrut să scrie un
cont acolo. Nici PIB. –ul României nu e așa de mare.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Bine ar fi să fie ce scrie. Se modifică.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 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 2021 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: După cum vedeți în raportul de
specialitate și referatul de aprobare, ele sunt detaliate foarte clar, cu banii pe care îi mutăm și cu
care modificăm bugetul local. Cea mai mare sumă o alocăm Comunei Slatina. Nu e o premieră.
Satul Găinești are nevoie urgentă de reabilitarea și modernizarea unui curți la o școală, școală
care arată foarte bine, dar are o singură problemă mare, curtea. Având în vedere că şi Comuna
Slatina a fost solidară cu noi și ne-a alocat 100 mii lei la începutul perioadei pandemice, când ne
trebuiau foarte mulți bani, pentru deschiderea Spitalului Municipal Fălticeni, cred că e un gest de
normalitate să îi ajutăm și noi când au nevoie. Facem un bine unei comunități de 250 de copii care
învață acolo. Bugetul ne permite și am considerat oportun să ajutăm.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Da, am și eu o întrebare. La articolul 2 se
aprobă alocarea din fondul de rezervă bugetară a sumei de 200 mii, necesară pentru lucrări de
întreținere și reparații străzi. Există un deviz estimativ, realizat pentru asta?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E la cheltuieli pentru funcționare, nu
pentru dezvoltare, nu e o investiție. Noi aveam alocată o sumă la începutul anului de aproximativ
5 milioane. Având în vedere faptul că mai sunt anumite necesități în perioada asta, nu putem
vorbi de asfaltare, dar vorbim de lucrări de balastare. Una urgentă e Plutonier Iacob, datorită
vremii. Nu e o sumă de bani pe care musai trebuie să o cheltuim. Dacă intervin probleme, noi
avem posibilitatea financiară să intervenim.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Întreb, în caz că citește un cetățean și mă
întreabă chestia asta să știu ce să îi spun.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu e un obiectiv de investiții distinct. E
vorba de reparatii străzi, partea de funcționare.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna
NOIEMBRIE 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Atributul Consiliului Local de a acorda
drepturile bănești personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare pe luna noiembrie.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”. D-na cons.local
Corbu Luminiţa, dl. cons. local Matei Gabriel şi dl. cons. local Pintilii Marius - Claudiu)
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Dacă îmi permiteți să revin la proiectul cu
rectificarea bugetară, la ora 13 am fost anunțați că la Gradinița Licurici a picat iremediabil și
imposibil de reparat centrala, prin urmare fetele de la contabilitate s-au mișcat foarte promt, în
buget apare 6.500 lei pentru achiziția și montarea noii centrale. Sunt lucruri care intervin fără să
avem deplină cunoștință. De asta de fiecare dată apar chestiuni urgente și modificări, lucruri pe
care nu le putem prevedea. Asta e o completare, ca să înțelegeți că apare neprevăzutul și trebuie
să avem disponibilitatea financiară și umană să putem interveni, spre binele copiilor.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru” (d-na cons.local
Cojocariu Eugenia – Liliana, d-na cons. local Edu Anca şi d-na cons. local Chirilă Violeta nu au
participat la dezbateri şi nu şi-au exercitat dreptul de vot).
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea taxelor privind folosirea locurilor publice şi prelungirea termenului de
închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: E hotărârea tradițională, ca să zic așa,
pentru luna decembrie, reprezentând taxele care se vor percepe. Nu sunt modificări consistente
sau substanțiale. Vorbim de indexare cu rata inflației comunicată de Institutul Național de
Statistică și cu reglementarea unor probleme legate de funcționarea Pieței și Bazarului.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Referitor la cuantumul chiriei, da? Teren
Bazar, 17 lei pe m2 pe lună. La Piața Agroalimentară 31 lei pe m2pe lună. Cuantumul chiriei
pentru spațiile situate in Piața alimentară este de 44 lei m2 pe lună. Consider că este o taxă de 2
ori mai mare pentru cei care au marfă perisabilă. Nu înțeleg de ce la Piața Agroalimentară taxa
este mult mai mare față de Bazar?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu am înțeles, cum adică?
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: La Bazar taxa pentru metrul pătrat este
jumătate față de cea de la Piața agroalimentară. Care sunt criteriile care au stat la bază?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Ele se transmit de la an la an. Noi nu am
modificat decât foarte puțin. Sper să nu mă înșel, terenul Bazar s-a scumpit cu un leu m2, iar la
Piața Agroalimentară tot cu un leu. E vorba ca la piață sunt spații în interior care ne aparțin, la
Bazar vorbim doar de terenuri atât. Dar la piată chiria e terenul și chioșcul. La bazar e doar
terenul. Chioșcul le aparține.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Ok. Referitor la taxele pentru vânzarea
produselor din orice fel. Aici avem așa: autovehicule până la o tonă, autovehicule pană la o tonă
cu remorcă, autovehicule intre 1-3,5 tone,autovehicule de peste 3,5 tone. Avem o taxa de 50 lei
pe zi care este singulara cu taxa de folosirea standurilor de vânzare pentru legume fructe. Cei
care vând direct din mașină ar avea un avantaj față de cei care vând direct din piață. Deja

mergem pe piată concurențială diferită. Cei care vin în piață, își lasă mașina în acea parcare cu
plată de lângă Sf. Ilie, și nu mai ajung în piață lângă ceilalți comercianți. Cred că ar fi bine să
încercăm să desființăm aceste….ori să mărim taxa. Pentru că au un avantaj mai mare cei care
stau afară.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da și nu. Acum, nu stiu dacă au un
avantaj cei care stau înafară.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Perioada asta nu, dar perioada verii da.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Autovehiculele de peste 3,5 tone sunt
cele care vând pepeni, varză și așa mai departe.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Mai avantajați sunt cei de la punctul C. între
1-3,5 tone și plătesc 40 de lei. Am o sugestie și o rugăminte. Știu că sub piață sunt niște beciuri.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu peste tot.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Anul viitor am putea să bugetăm o sumă de
bani și comercianții să nu își mai transporte marfa în mașini, să asigurăm acolo niște beciuri și să
asigurăm niște spații de depozitare.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Dar beciurile alea nu ne aparțin, adică
ne aparțin nouă, dar sunt preluate odată cu contractul de închiriere de către cei care au spații.
Deci, cei care au spații în interior, ei beneficiază de beciuri. Și sunt date la plata chiriei. Nu sunt pe
platou beciurile, nu avem acces din exterior. O parte din magazine au într-adevar și beci. Nu
toate.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: În București , în Piața …
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E București.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Da, dar s-au făcut niște lifturi speciale pentru
comercianții din piață și să meargă să depoziteze marfa acolo.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nici nu avem solicitări pentru lucrul ăsta,
în general comercianții nu au cantități atât de mari încât să necesite depozitare. Marea majoritate
din cei care vând la tarabă le lasă acolo pur și simplu.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Sau le bagă în mașini și le duc în beciul
personal de acasă.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sau așa.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Am observat că și comercianții din piață
ocupă și un spațiu în plus în parcarea respectivă.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Plătesc pentru ea.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Știu, dar în zona respectivă este și școala și
Poliția și …
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: În exteriorul pieței? Ocupă spațiul pentru
parcare, deci e firesc. Nu vând în exteriorul pieței niciodată. Pe Nicolae Beldiceanu nu există
activitate de comerț.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Știu, dar ei parchează mașinile cu care
transportă marfă.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Doar le transportă.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Eu mă gândesc la altceva. Dacă avem
posibilitatea de a putea depozita în beciuri…
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Noi putem avea posibilitatea, dar idea e
că trebuie cerere din partea cuiva, ca să investim. Dacă vom avea cerere, ne vom putea gândi la
o chestiune de genul ăsta, dar nu am avut nici o solicitare. Marea majoritate a comercianților,
pleacă dimineața la piața en-gross la Burdujeni, la Suceava, încarcă marfa cât au nevoie sau cât
completează și aia e.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Dar sunt și producători locali.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Foarte puțini producători locali care au
marfă de depozitat. De obicei vin cu cantitatea pe care o cred că o vând.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Ați putea cere directorului pieței să vadă dacă
există interes?

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sigur că da! Vom întreba dacă există
interes să plătim un spațiu pentru depozitare, dar acest spațiu de depozitare va fi contra cost și
mă îndoiesc că vor dori să facă asta.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Dar decât să transporte, să plătească 8 lei
pentru mașina pe zi, plus motorină, plus toate astea…. eu consider că ar fi de acord să dea.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sunt multe de luat în calcul.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni
pentru anul şcolar 2022 – 2023 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Abia astăzi am primit situația de la
Inspectoratul Județean. Nu sunt modificări față de anii trecuți, grădinițele așa cum le știți, școlile,
liceele, plus cele două școli sanitare, care sunt avizate de către Ministerul Educației.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Comisia de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
Dnul consilier local, Jr. Murariu George-Bogdan -- președinte 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:
O formalitate, după noul cod
administrativ, în fiecare an trebuie să fie o comisie în Consiliul Local care să evalueze
performanțele profesionale ale secretarului general.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Propuneri?
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Propun pe d-na Corbu Luminița și pe dnul
Murariu Bogdan.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Pentru eficiență și rapiditate putem vota.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Sunteți de acord
pentru vot deschis?
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Dacă sunteți de acord.
Se supune la vot, propunerea fiind aprobată cu 18 voturi „pentru”.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Vă mulțumesc anticipat și pentru calificativ,
dar mulțumesc pentru colaborarea, pe care zic eu că am avut-o, pe parcursul întregului an și sper
să asigur legalitatea hotărârilor în aceeași măsură ca și până acum. Vă mulțumesc mult.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu vreau să laud eu sau să influențez eu
activitatea comisiei, dar vreau să vă spun că într-o evaluare cu criteriu performant, Municipiul
Fălticeni era pe locul 7 dintre toate municipiile din Romania, la egalitate anul trecut cu Timișoara,
cu Oradea. Diferența dintre locul 7 al nostru și locul 1 era de un punct. Atât. E un criteriu obiectiv,

nu e subiectiv, pentru că era un clasament care lua în calcul toate aspectele legate de muncă și
activitatea secretarului general.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: La anul poate voi fi pe podium. Anul ăsta nu
cred.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Locul 7 era la egalitate cu locul 3, deci
departajarea era doar alfabetică. Dacă eram și noi Arad, cred că eram pe locul 3.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Mulțumesc mult.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea listei cu sportivii şi profesorii/antrenorii care vor fi premiaţi în cadrul ediţiei a IV
– a a Galei de Excelenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil. Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Din fericire avem foarte mulți copii
valoroși în Fălticeni. Olimpicii i-am premiat, cei care au obținut rezultate bune la Evaluarea
Națională și la Bacalaureat i-am premiat astă vară, la zilele orașului. Acum vine rândul sportivilor.
Avem și multe secții, avem rezultate extraordinare la multe ramuri sportive. Nu e puțin lucru,
vorbim de campioni naționali, balcanici, sunt lucruri care ne onorează, ne luptăm cu Timișoara,
București, Bacău, Brașov, Oradea, Cluj și așa mai departe. Suntem mândri de rezultatele copiilor
noștri iar atunci când îi strigă la o premiere, menționează și faptul că sunt din Fălticeni.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Legea le dă voie celor care au contract
de închiriere valabil să își achiziționeze locuința ANL cu plata în rate, dacă solicită. Aveți în
proiectul de hotătâre trei nominalizări, trei solicitanți: Dodu Carmen, Gorovei Angela și Știrbu
Ramona.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind darea
în folosinţă gratuită a imobilului – construcţie situat pe str. Nicu Gane nr. 13, proprietatea
publică a Municipiului Fălticeni, către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Biroului Teritorial Fălticeni - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: Prelungim darea în folosinţă gratuită a
imobilului. E vorba de biroul vechi din incinta Primăriei, la domnișoara Fasolă, așa cum știe toată
lumea.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
prelungirea termenului de închiriere a unor spaţii - proprietatea Municipiului Fălticeni iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan-- președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este vorba de prelungirea contractelor
acestor spații. Vorbim doar de 3 luni, pentru că probabil, după finalizarea lucrărilor de reabilitarereparație la clădirea Policlinicii vechi, îi vom muta din spațiul existent acum, în cel nou.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat pe str. Republicii nr. 1,
proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Judeţeană Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: La fel. Prelungirea termenului către
Asociația Nevăzătorilor.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul 2022 iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: În urma analizei dosarelor și a
actualizării lor, după punctajul realizat, în ordine descrescătoare, așa cum vedeți anexă la proiect.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.

Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
stabilirea destinației de bunuri disponibile pentru compensare, în condițiile legilor speciale,
a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: La fel, o hotărâre tradițională. Actualizăm
practic această listă, a bunurilor disponibile pentru compensare în condițiile legii speciale.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan -președinte 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: Facem ordine în ceea ce privește
inventarul imobilelor ce aparțin domeniului privat. Vedeți că se aprobă această modificare.
Suprafața 57 m2, rezultând astfel 104.302 m2, având o valoare de inventar de 299.706 lei. La
măsurători a ieșit mai puțin decât aveam noi.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul
privat al acestuia, a două imobile( anexe spital–local vechi) situate pe str.Cuza Vodă, nr. 1,
în vederea demolării acestora - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: Aici este vorba de magaziile de la
Spitalul vechi. Sperăm să nu mai avem probleme cu domnul Ilișescu.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”( d-na cons.local
Cojocariu Eugenia – Liliana, d-na cons. local Edu Anca şi d-na cons. local Chirilă Violeta nu au
participat la dezbateri şi nu şi-au exercitat dreptul de vot).

Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
prelungirea termenului de închiriere a unei suprafeţe de teren, proprietate publică a
municipiului Fălticeni, pe care se află amplasată o construcţie metalică provizorie - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: În fiecare an facem același lucru, nu
avem altă variantă legală. Erau mai multe, dar a rămas doar unul. Mai este unul, e vorba de Savu,
doar că nu are certificatul fiscal la zi, prin urmare nu îndeplinește conditiile legale. Dacă îl aduce îi
prelungim, dacă nu, o să fie obligat să-și ridice chioșcul.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Este o greșeală, s-a adaugat o anexă, o altă
anexă. La art.1 scrie: se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenului în suprafață de 10
m2, în anexă este trecut o suprafață de 32,4m2. Plus acolo, art.1 e nr. 10.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da, trebuie modificată anexa.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Da, modificăm.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie – martie 2022 - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Propuneri.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Propun pe dna Corbu Luminița.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Cine este pentru ca dna Corbu sa fie
președinte pe următoarea perioadă de 3 luni?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Felicitări pentru dna
Corbu.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
acordarea unui ajutor de urgenţă- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: O persoană care are nevoie de sprijinul
nostru financiar, cu o stare de sănătate precară, cu multiple boli.

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
repartizarea prin închiriere a unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii- iniţiator, primar
– prof. Gheorghe – Cătălin Coman; – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: E vorba de o locuință pe strada
Topitoriei, la Chimie, o garsonieră de fapt, următorul pe listă fiind familia Cristea.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea efectuării plății sumei totale de 20.910 lei în favoarea domnului Pascariu
Gheorghiță, stabilite în baza unui titlu executoriu- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman; – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: În urma unui proces îndelungat, domnul
Pascariu Gheorghiță a primit o decizie a instanței, definitivă și irevocabilă. Prin urmare se
impune, cu aprobarea Consiliului Local, plata cum o vedeți defalcată la art.1.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții.
D-nul consilier local, ing. Drăgușanu Octav-Anton: În referatul pe care l-am citit, scrie
că nu a fost aprobat de către Consiliu. De ce?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu îndeplinea condițiile legale, a
considerat Consiliul la timpul respectiv. El a dat în judecată. A fost o procedură extrem de
complicată. Am câștigat noi un termen, a caștigat el în recurs, apoi din nou noi și la final, instanța
i-a dat dreptate. Cu toate că sunt multe lucruri neclare, dar eu m-am învățat să nu comentez
deciziile instanței, inclusiv suma. Că asta era o discuție pe care am avut-o de dimineață. 18.000
lei e o sumă care nu este fundamentată de nimeni și de nimic. Pur și simplu atât a cerut, atât i s-a
dat. Nu comentez deciziile instanței.
D-nul consilier local,ing. Drăgușanu Octav-Anton: De ce după doi ani i s-a aprobat?
Timp de doi ani nu s-a aprobat ca să intre în Consiliu și după doi ani s-a aprobat?
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Era dosarul pe rol și s-a suspendat.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Era dosarul pe rol. A fost o problemă a
partidului lor, cred că ALDE, sau nu mai șitu care era. Altcineva era pe lista de priorități… decizia
de la Suceava a fost pentru o persoană, decizia Organizației Locale a fost pentru altă persoană.
Au fost neclarități în bucătăria lor internă, nu a fost vinovat Consiliul Local.
Dnul consilier local Drăgușanu Octav-Anton: Dar decizia nu vine de la Prefectură?
Organizația Județeană dă aprobarea, vine de la Prefectură ordin pentru numirea următorului
consilier.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Era altcineva pe listă care a venit la noi și nu
avea nici o Hotărâre de la partid, cum că ar fi fost exclus.
D-nul consilier local, ing. Drăgușanu Octav-Anton: Hotărârea era pentru Pascariu, nu?
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Da. Și cealaltă persoană…

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Erau niște discuții între Băișanu și Aldea,
ca să o zicem pe aia corectă, la timpul respectiv. Nu era treaba Consiliului Local. Era o chestiune
de bucătărie internă. Ionică Constantin a solicitat să fie el, Organizația Județeană a desemnat pe
altcineva. Apropos de asta, mă adresez dumneavoastră în calitate de reprezentant al PNL, privind
înlocuirea domnului Vasiliu. Noi nu avem nici un document oficial până acum. Consiliul Local
funcționează fără un membru. Nu e o tragedie, dar pentru deplină legalitate ar trebui clarificat.
D-nul consilier local, ing. Drăgușanu Octav-Anton: E aceeași chestie. Organizația
Județeană trebuie să comunice Prefectului, Prefectul Consiliului Local.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv adresa Instituţiei Prefectului –
Judeţul Suceava nr. 20530/10 din data de 25.11.2021.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Atribuțiile președintelui Comisiei de
specialitate, dar la noi nu este cazul. A fost comunicată tuturor unităților administrativ teritoriale de
luare la cunoștință.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Chiar în cadrul ședinței am fost anunțați
că ne vom mai vedea o dată. A fost emisă acea Hotărâre de Guvern prin care Municipiului
Fălticeni i s-a alocat o sumă consistentă de bani, dar poate fi rectificat bugetul numai după
publicarea în Monitorul Oficial. Probabil asta va fi astăzi, mâine. Și săptămâna viitoare ne vom
întâlni din nou pentru rectificarea bugetului. Partea bună e că ne dau bani mulți. Partea rea e că
trebuie să ne mai vedem la o ședință, dar vă promit că va fi foarte scurtă.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Am discutat despre posibilitatea de a vota
online. Ziceam că dacă va fi o ședință extraordinară…
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da, dar trebuie să reluăm. Inițiativa a
fost foarte bună, doar că va trebui să facem acel Regulament. Și Consiliul Județean îl are.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Doar să ne permită votul secret, în rest nu
ar fi o problemă. Aici, chiar în țară, nu s-a gasit o soluție. Dacă e o ședință de asta de care spune
domnul Primar, ne putem întâlni și online.
D-nul consilier local, ing. Stoica Cozmin: Asta zic, doar la cele extraordinare, în primă
fază.
D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: De anul viitor.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Vă invit, pe 22 decembrie la depunere de
coroane, Casa Cărții, apoi ne mutăm la Biserica pe stil vechi și apoi mergem la comemorarea
Eroilor Revoluției. Amânăm urările de bine pentru ședința extraordinară.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel: – preşedinte de ședință declară ședința
închisă.
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