ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 19.12.2019, in cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
prin Dispoziţia nr. 980 din 13.12.2019, in conformitate cu prevederile art. 133, alin.
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri locali din cei 19 convocați,
inclusiv domnul Pascariu Ghiorghita al carui mandat de consilier local va fi supus
validarii deliberativului local în cadrul acestei ședințe.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati
acceptat invitatia de a fi prezenti la sedinta ordinară pe luna decembrie.Ordinea de zi
v-a fost pusă la dispozitie in termenul legal. Propun suplimentarea ordinii de zi cu
proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada
decembrie 2019 – februarie 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin
Coman, cu proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
domnului PASCARIU GHIORGHIŢĂ, membru al Partidului Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman, cu proiectul de
hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Muzeului de Artă “Ion
Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman, cu proiectul
de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de
conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Fălticeni de către domnul inspector TODICĂ GABRIEL - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman, cu proiectul de hotărâre privind acordarea unor
ajutoare de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman , cu proiectul
de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman și cu Raportul de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale doamnei Busuioc Mihaela, secretar
general al municipiului Fălticeni pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.
Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu unanimitate de voturi.
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 referate de aprobare ale iniţiatorilor,
rapoarte de specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte
documente care au condus la respectivele iniţiative.
D-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in
totalitate, respectiv:
1. Procesul – verbal al şedinţei din data de 10.12.2019;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada
decembrie 2019 – februarie 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.

Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
3.Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
domnului PASCARIU GHIORGHIŢĂ, membru al Partidului Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.
Spre avizare: Comisia de validare
4.. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului
Fălticeni la data de 30.11.2019 - 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;
5.Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2020 – 2021iniţiator, 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.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice
de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social- 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 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;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în
anul fiscal 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;
8. Proiect de hotărâre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente
impozitelor şi taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de către
persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice
autorizate, asociaţii familiale de pe raza administrativ-teritorială a 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;

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de administrare 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;
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;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unor spaţii
- proprietatea 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;
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor
şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară 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;
12. 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;
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;
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor
proprietate publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii
metalice provizorii- 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;
14.Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal
Fălticeni a unui imobil, proprietatea privată a 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;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în
vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat
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;
16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului
Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv
a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru şi carte funciară- 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 arhitectură si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniului
public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia 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 si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr.40157,
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat pe str.Topitoriei, nr. 2A, - 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 si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
19. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Inventarului
bunurilorimobile aparținând domeniului privat 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 si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 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;
21. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Muzeului de
Artă “Ion Irimescu” 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 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;
22. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice
de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni
de către domnul inspector TODICĂ GABRIEL - 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 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;
23. Proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă - 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 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;
24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2019 - 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;
25. Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale

doamnei Busuioc Mihaela, secretar general al municipiului Fălticeni pentru
perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.
Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu unanimitate de voturi.
D-na secretar municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Supun spre aprobare
procesul - verbal din data de 10.12.2019.
Acesta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul proiect de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2019 – februarie
2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman solicită propuneri în acest
sens.
D-na consilier local,ed.Maria Dulgheriu propune pe domnul consilier local,
ing.Arteni Gheorghe. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot, iar domnul
consilier local, ing.Arteni Gheorghe, este ales cu unanimitate de voturi președinte de
ședință pentru următoarele 3 luni.

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu unanimitate de voturi.
Următorul proiect de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier local al domnului PASCARIU GHIORGHIŢĂ,
membru al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier local Pascariu Ghiorghiță depune jurământul, cu
solemnitatea cerută de lege.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de
30.11.2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2020 – 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe
Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Ca în fiecare an, supunem
aprobării dvs. organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ. Nu sunt
modificări față de rețeaua aprobată anul trecut
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 6 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea
majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din
cadrul Cantinei de Ajutor Social - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Având în vedere că nu s-a
modificat de foarte mult timp cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile
colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social, propun majorarea acestuia la 19
lei/zi/persoană.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul următor de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 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. Taxele și impozitele locale rămân la acelasi
nivel ca si cel de anul trecut.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Domnul consilier local, ing.Fodor Dan consideră că este foarte bine că se
mențin impozitele și taxele locale la același nivel ca și cel de anul trecut, având în
vedere că s-au majorat deja tarifele la serviciile de colectare a deșeurilor, la cele
privind alimentarea cu apă, respectiv cele de canalizare.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 8 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind scutirea la
plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, restante la plată,
datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale,
intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale de pe raza
administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe
Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța sesizează că în lista anexată la
proiectul de hotărâre sunt persoane juridice care nu mai au activitate.
D-na ec.Gontariu Marinela nu este de acord cu doamna consilier si declară că
toate persoanele juridice din listă si-au intocmit declaratie anuală de impunere.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aprobă cu 16 voturi “pentru” și
3 abțineri (d-na consilier local Popa – Ion Olguţa, d-l consilier local Fodor Dinu – Dan
şi d-l consilier local Asaftei-Titianu Ion) .
Punctul 9 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind prelungirea
termenului de administrare 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 10 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind prelungirea
termenului de închiriere a unor spaţii - proprietatea Municipiului Fălticeni- iniţiator,
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

Punctul 11 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind prelungirea
termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa
Agroalimentară Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. Taxele se mențin la același nivel ca cel de
anul trecut.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aprobă cu unanimitate de voturi.
Punctul 12 de pe ordinea de zi este proiectul 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 13 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind prelungirea
termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului Fălticeni pe
care sunt amplasate construcţii metalice provizorii- iniţiator, primar – prof. Gheorghe
Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 14 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre rivind darea în
administrare Spitalului Municipal Fălticeni a unui imobil, proprietatea privată a
Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi “pentru” și 2 abțineri(d-na cons.
local Cojocaru Eugenia și d-na consilier local Chirilă Violeta nu au participat şi nu
şi–au exercitat dreptul de vot).
Punctul 15 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea
studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de
teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu 18 voturi “pentru” și o abținere (d-l cons.
local Haidău Răzvan nu a participat şi nu şi–a exercitat dreptul de vot).
Punctul 16 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind includerea în
domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea
întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de
cadastru şi carte funciară- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu 18 voturi “pentru” și o abținere (d-l cons.
local Grigoraș Liviu nu a participat şi nu şi–a exercitat dreptul de vot).
Punctul 17 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind trecerea unor
bunuri imobile din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în
domeniul privat al acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 18 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind
dezmembrarea corpului de proprietate nr.40157, proprietatea privată a municipiului
Fălticeni, situat pe str.Topitoriei, nr. 2A, - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin
Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 19 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind completarea
și modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al
Municipiului Fălticeni -iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu 18 voturi “pentru” și o abținere (d-l cons.
local Fodor Dan nu a participat şi nu şi–a exercitat dreptul de vot).
Punctul 20 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 21 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind
transformarea unui post din cadrul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman,

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi “pentru” și 4 abțineri(d-na cons.
local Popa-Ion Olguța și d-nii consilieri locali Pascariu Ghiorghiță, Fodor Dan și
Asaftei-Titianu Ion).
Punctul 22 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind hotărâre
privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Sef
Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni de către domnul
inspector TODICĂ GABRIEL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman,

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 23 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind acordarea
unor ajutoare de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 24 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin
Coman.

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat
la baza iniţierii proiectului de hotărâre.

D-l cons. local,ing.Gheorghe Arteni – preşedinte de şedinţă: Doreste
cineva sa ia cuvantul? 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-l cons. local, ing.Gheorghe Arteni– preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Ultimul punct al ordinii de zi este Raportul de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale doamnei Busuioc Mihaela, secretar general al
municipiului Fălticeni pentru perioada 01..01.2019 – 31.12.2019.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman întreabă consilierii locali dacă
au obiecții sau doresc să intervină asupra Raportului de evaluare al secretarului
general al municipiului.
Nefiind nicio intervenție, Raportul de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale doamnei Busuioc Mihaela, secretar general al Municipiului Fălticeni,
rămâne în forma definitive așa cum a fost prezentat deliberativului local.
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local,ing.Gheorghe Arteni

Secretar general municipiu
jr. Mihaela Busuioc

