ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 23.06.2021, 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. 336 din 17.06.2021, 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 19 consilieri locali din 19 convocați.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua! Mulţumesc că ați acceptat
invitația de a fi prezenți la şedința ordinară din luna iunie. Suplimentar, față de ordinea de zi avem
proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman şi o completare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului
de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni prin suplimentarea, desfiinţarea şi transformarea
unor posturi, ca urmare a solicitării Spitalului Municipal Fălticeni.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin solicită întroducerea pe ordinea de zi a punctului
Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi în totalitate respectiv:
1. Procesul – verbal al şedinţei din data de 27.05.2021;
2. Proiect de hotărâre privind conferirea post – mortem a titlului de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Fălticeni domnului profesor Vasile Nistoreasa - 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 modificarea prevederilor HCL nr. 105/16.07.2020
referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă
de 19.955.933 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - 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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru 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;
5. Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru
vânzarea suprafeţei de 244 m.p. teren, înscris în C.F. 40218 – UAT Fălticeni, proprietatea

privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiului Fălticeni, str. Halei f.n., cu acordarea
dreptului de servitute de trecere proprietarului imobilului înscris în C.F. 32108 – UAT
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;
6. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 34.560 lei în
vederea organizării unor manifestări cultural – artistice şi sportive în perioada 24 – 26 iunie
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
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 aprobarea decontării navetei personalului didactic şi
didactic auxiliar pentru luna MAI 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
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 vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către
titulara contractului de închiriere - 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;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal
Fălticeni prin suplimentarea, desfiinţarea şi transformarea unor posturi - 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;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor imobile 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;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea montării de plăcuţe informative pe clădirile
reprezentative din punct de vedere istoric, cultural şi arhitectural situate în municipiul
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 agreement, 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;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general total al
investiţiei în continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul
Fălticeni, judeţul 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
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, 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;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” Întocmire PUZ
în vederea construirii: Locuinţe înşiruite (P+1E), împrejmuire şi branşare utilităţi”, generat
de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Ion Creangă
nr. 84, identificat prin nr. cadastral 39495, proprietatea SC AS IT CONSTRUCT SRL” 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;
14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor 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 agreement si
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
15. Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava înregistrată sub nr. 8448/10/8 din
data de 20.05.2021;
16. Cererile domnului Adochiţei Cătălin adresate Consiliului local şi Comisiei pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrate sub nr. 12483/07.06.2021;
17. Diverse.
Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu 19 voturi „pentru”.
D-na cons. local Cojocaru Eugenia – Liliana, d-na cons. Local Chirilă Violeta – Gabriela şi
d-na cons. local Edu Anca anunţă că la proiectele de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni prin suplimentarea, desfiinţarea şi transformarea unor
posturi şi aprobarea actualizării Devizului general total al investiţiei în continuare „Spital Municipal
Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” nu participă la dezbateri şi nuşi exercită dreptul de vot.
D-na cons. local Corbu Luminița, d-na cons. local Dulgheriu Maria şi dl. cons. local Matei
Gabriel anunţă că nu participă la dezbateri şi nu – şi exercită dreptul de vot la proiectul de
hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna
MAI 2021.
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.
Se supune la vot procesul-verbal al şedinței din data de 27.05.2021, acesta fiind aprobat
cu 19 voturi „pentru”.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind conferirea post –
mortem a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului profesor Vasile
Nistoreasa - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.

D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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: Astăzi vom împărți proiectul de hotărâre
în două. Partea tehnică, ca să zic aşa este realizată astazi și partea solemnă o s-o realizăm vineri
, odată cu ceremonia dedicată deschiderii Bibliotecii Municipale. Am considerat oportună data, ca
să suprapunem cele două evenimente. D-nul profesor Vasile Nistoreasa a fost directorul
Bibliotecii Municipale și datorită multiplelor activități culturale pe care le-a desfășurat merită acest
titlu de onoare.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea prevederilor HCL nr. 105/16.07.2020 referitoare la aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei şi aprobarea garantării
creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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: Facem o modificare în ceea ce
înseamnă obiectivele de investiții care vor fi finanțate din acest credit. Valoarea ramâne identică,
nu avem voie să facem nici o modificare. Inițial am prins niște sume de bani pentru niște dotări la
spitalul municipal, dar având în vedere că am primit o sumă consistentă din partea Ministerului
Sănătății la început de an acea sumă de bani a rămas ca o rezervă. Sunt aproximativ 1,7 milioane
lei. Este o disponibilitate financiară care stă la decizia consiliului local. Având în vedere că Şcoala
Gimnazială “Ion Irimescu” are nevoie de o sumă de 371 mii lei, sumă pe care o aveam prevăzută
în bugetul local, dar pe care putem să o luăm din această rezervă bugetară, vom include această
investiție pe lista investițiilor care vor fi finanțate din credit și din acea sumă de 1,7 mil lei pe care
o avem disponibilă. Cheltuim 371 mii lei. Ne mai rămâne restul, pe care îl vom aloca ulterior
pentru alte investiții pe care ni le propunem să le finanțăm. Degrevăm bugetul local de o sumă
consistentă, pe care putem să o folosim în alte activităti, în ceea ce înseamnă activitatea de
funcționare.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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: Vedeți foarte schematic și în referatul
de specialitate al Direcției economice. Partea de venituri a bugetului local a fost majorata astfel: sau incasat sponsorizari in valoare de 2.000 lei, de la BCR, pentru achizitia de obiecte de inventor
la Colegiul Vasile Lovinescu, impozit pe teren PJ – 7.369 lei, impozit si taxa pe cladiri ( PF si PJ)
– 616.426 lei, diverse venituri – 28.000 lei.
In partea de cheltuieli a bugetului local, situatia pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:
Sectiunea de functionare se majoreaza cu 560.085 lei, pentru:
- Cheltuieli cu impozitul pe teren si cladiri la Baza de agrement Nada Florilor ( perioada
2017-2021) – 558.085 lei. Mentionez ca aceasta suma este datorata bugetului local al
municipiului Falticeni, intrucat, desi pentru cladirile apartinand domeniului public nu se datoreaza
impozit, sunt exceptate cele in care se desfasoara activitati economice, inclusiv baze de
agrement. In acest sens, este publicat un punct de vedere pe site-ul Curtii de Conturi a Romaniei,
respectiv Raportul nr. 2 din 11.03.2021 al Comisiei pentru aplicarea unitara a prevederilor legale
in activitatea Curtii de Conturi.
- obiecte de inventar pentru Colegiul Vasile Lovinescu - 2.000 lei (din sponsorizarea primita)
Pe paragraful Servicii publice de evidenta a persoanelor se vireaza suma de 500 lei de la
cheltuieli cu deplasarile, la cheltuieli cu posta, internet, telefon.
Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 93.710 lei, dupa cum urmeaza:
- includerea in buget si in lista de investitii a obiectivului Reabilitare conducta alimentare cu
apa potabila - str. Ana Ipatescu – 12.160 lei
- majorarea valorii obiectivului de investitii Reabilitare termica
Scoala
Gimnaziala
Alexandru I. Cuza – Corp A – 26.775 lei
- majorarea valorii obiectivului de investitii Reabilitare termica Camin, Str.Aleea Teilor
Colegiul National Nicu Gane cu suma necesara serviciilor de consultanta in vederea intocmirii
cererii de finantare de la AFM – 26.775 lei
- includerea in buget si in lista de investitii a obiectivului Sistem detectie avertizare incendiu
- Baza de agrement Nada Florilor ( proiectare si executie)- 28.000 lei.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de comisie: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
organizarea licitaţiei publice deschise pentru vânzarea suprafeţei de 244 m.p. teren, înscris
în C.F. 40218 – UAT Fălticeni, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în
municipiului Fălticeni, str. Halei f.n., cu acordarea dreptului de servitute de trecere
proprietarului imobilului înscris în C.F. 32108 – UAT Fălticeni - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte 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 un teren care se află în fața unui
spațiu comercial şi automat necesită acordarea unui drept de servitute. Conform legislației,
procedura de vânzare se realizează prin licitație publică deschisă. Singura condiție este
acordarea servituții de trecere pentru proprietarul imobilului aflat în spatele acestei suprafețe de
teren.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Vă rog să faceţi propuneri.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Propun pe d-nul consilier Haidău Răzvan ca
membru titular şi pe d-na consilier local Edu Anca ca membru supleant.

D-na secretar general municipiu jr. Mihaela Busuioc: În urma exercitării votului d-nul
consilier Haidău Răzvan-Petrică a fost desemnat membru titular cu 17 voturi „pentru” iar d-na
consilier local Edu Anca a fost desemnată membru supleant cu 17 voturi „pentru”.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
alocarea de la bugetul local a sumei de 34.560 lei în vederea organizării unor manifestări
cultural – artistice şi sportive în perioada 24 – 26 iunie 2021 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Dnul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte 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: Avem două manifestări cultural-artistice
și una sportivă în această perioadă, respectiv 24-26 iunie. Aveţi programul manifestărilor și pe
această cale, adresez invitații tuturor consilierilor locali să participati la toate sau la parte dintre
ele. Pe 24 iunie, pe Aleea pietonală, în fața Cinematografului Doina, pe partea opusă, va fi un
moment artistic al trupei sucevene “Conversații Acustice” și o expoziție de fotografie (fotografii din
Nepal) realizată de Asociația Ghizilor din Bucovina, partenerii noștri în acest eveniment. Pe 25
iunie, la ora 12, va avea loc slujba de sfințire și acordarea post – mortem a titlului de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Fălticeni domnului profesor Vasile Nistoreasa şi expoziția de artă plastică
a pictorului fălticinean Alexandros Pintilii Karciucas. Apoi vizitarea expoziției de fotografie a
fotografului Codrin Anton. Apoi pe Aleea Pietonală, aici în fața Bibliotecii, se va desfăşura un
spectacol de muzică clasică și folk. Va fi şi un moment liric cu actorul Constantin Bebe Cotimanis.
Activitatea se va încheia la ora 15:00 cu un dineu oferit tuturor invitaților. Pe 26 iunie, la Sala de
Sport „Gabriel Udișteanu” va avea loc a treia ediție a Memorialului „ Mihai Vasilache”, o
manifestare sportivă care se va derula cu respectarea tuturor normelor anti-covid, în memoria
sportivului Mihai Vasilache. În anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre aveți defalcate foarte
transparent toate cheltuielile pentru acest eveniment. Suma totală se ridică, așa cum ați vazut, la
34.560 lei.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 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 MAI 2021
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte 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: Este atributul Consiliului local de a
aproba acest proiect de hotărâre, așa cum prevede legislația, chiar dacă nu ni se pare un lucru
corect, unde lege nu-i tocmeală. Acordăm sume de bani pentru profesorii care vin din afara
localității la școlile din Fălticeni. Vedeți că sumele nu sunt deloc mici, doar la cele trei licee sunt
aproape 100 milioane pe care le dăm lunar doar pe navetă. Am făcut demersurile necesare.
Consider că acești bani ar trebui dați de Ministerul Educației și nu de către Consiliul Local, dar ne
supunem și suntem printre puținele UAT- uri din județul Suceava care plătesc naveta cadrelor
didactice. Sperăm într-o reglementare ulterioară.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?

Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”. D-na cons.
local Corbu Luminița, d-na cons. local Dulgheriu Maria şi dl. cons. local Matei Gabriel nu participă
la dezbateri şi nu – şi exercită dreptul de vot.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte 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 permite titularului contractului de
închiriere să achiziționeze locuința. În urma solicitării d-nei Bacal Gina-Maria se aprobă vânzarea
cu plata în rate a locuinței ANL., situată în Municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă , Ap.52.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni prin suplimentarea,
desfiinţarea şi transformarea unor posturi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte 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: Există solicitarea Spitalului Municipal
Fălticeni pentru suplimentarea, desfiinţarea şi transformarea unor posturi și anume: 4 posturi de
statistician debutant în cadrul Compartimentului de evaluare și statistică medicală, 6 posturi de
asistent medical debutant, specialitatea radiologie și imagistică medicală, 1 post de statistician
medical debutant în cadrul Laboratorului de radiologie si imagistică medicală, 1 post de
îngrijitoare în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală, desființarea posturilor de
paznic din cadrul Serviciului Administrativ, modificarea denumirii Serviciului de management al
calității serviciilor medicale în Serviciu de management al calității serviciilor de sănătate și
transformarea următoarelor posturi din cadrul aceluiași serviciu: din economist cu studii
superioare în referent cu studii superioare, din asistent principal în referent debutant cu studii
superioare. La Laboratorul de radiologie deocamdată avem un singur medic radiolog, d-nul dr.
Babiuc. Ne-ar mai trebui 3 posturi suplimentare de medic radiolog ca să avem linie de gardă la
radiologie. Dar am fi foarte mulțumiți dacă am avea măcar încă unul. Este foarte greu de făcut
naveta din Policlinică în spital. Avem nevoie de linie de gardă, mai ales că ceea ce ține de partea
de dotări și aparatură este la superlativ și ar fi păcat să nu reușim să le folosim cât mai mult și
eficient.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”. D-na cons.
local Cojocaru Eugenia – Liliana, d-na cons. Local Chirilă Violeta – Gabriela şi d-na cons. local
Edu Anca nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot.
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, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte 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: În urma măsurătorilor din teren, pe care
le-am efectuat cu echipamente moderne, au rezultat anumite diferențe de suprafețe, față de ceea
ce aveam în inventarul bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat și ceea ce se află în realitate.
Sunt diferențe nesemnificative. Ele au fost inventariate acum 30 de ani cu mijloacele de atunci, iar
acum, când lucrurile sunt făcute cu mai multă precizie, au aparut aceste modificări. Se impune
modificarea inventarului în sensul completării și actualizării datelor din inventar.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea montării de plăcuţe informative pe clădirile reprezentative din punct de vedere
istoric, cultural şi arhitectural situate în municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Dnul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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 vorba de un proiect realizat în
colaborare cu Asociația Rotary Grup Fălticeni. Din partea primăriei se ocupă de derularea acestui
proiect d-nul Rădulescu Alexandru, care ține legătura permanent cu reprezentanții Asociației
Rotary Grup. Ne bucură intenția asociației de a veni în sprijinul promovării imaginii Fălticeniului şi
sunt sigur că va fi un parteneriat de succes prin multiplele activități pe care ni le propunem.
Deocamdată, ca prim efect al acestei colaborări, montarea acestor plăcuțe informative din punct
de vedere istoric, cultural și architectural, urmând ca acest parteneriat să-l oficializăm printr-o
hotărâre a Consiliului Local și sunt convins că activitățile comune vor fi din ce în ce mai multe și
în beneficiul cetățenilor. Ne bucurăm ca putem fi coechipieri buni în activitățile pe care ni le
propunem.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea actualizării Devizului general total al investiţiei în continuare „Spital Municipal
Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Dnul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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: Am mai vorbit în februarie de ultimul
deviz general pe care îl aprobăm în urma recepției finale sau în urma unor modificări necesare,
modificări structurale care au impus și modificarea devizului general, pe care le vedeți în adresa
pe care spitalul a trimis-o către Primărie și Consiliului Local. Avem procesul-verbal de recepție

finală, avem avizul ISU, avem introdus pe portal la Agenția de Protecție a Mediului documentația
completă în vederea analizării și avizării. Așteptăm autorizația de funcționare de la Direcția de
Sănătate Publică. În fiecare zi au fost reprezentanții DSP, volumul de documente este extrem de
mare de verificat, plus de verificat în teren. Sperăm ca săptămâna asta sau cealaltă să obținem
autorizația de funcționare de la DSP, iar în termen de două săptămâni de la obținerea autorizației
ne putem muta. Două săptămâni pentru curățenie și mutarea aparaturii moderne. Restul rămâne
în spitalul vechi și vom vedea ce facem cu ele ulterior. Cam acesta este stadiul în care ne luptăm
cu deschiderea Spitalului Fălticeni. Repet, avizul ISU îl avem. Este un lucru bun, pentru că e un
aviz extrem de important. Așteptăm autorizația de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică
și apoi vom putea începe mutarea. Mutarea presupune activitate suspendată în spital pentru două
săptămâni. Vom face demersurile necesare și vom anunța inclusiv ambulanța. Cazurile care
necesită urgență vor fi transferate către Spitalul Județean Suceava sau Spitalul Orășenesc Gura
Humorului. Ambulatoriul va funcționa în continuare în Policlinică, nefiind afectat de mutare. Şi la
Maternitate va exista un decalaj de câteva zile, în care vom primi incubatoare de la Crucea Roșie
Română și care vor trebui mutate în spitalul nou. Spitalul vechi, cam o săptămână, două va fi
nefuncțional.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”. D-na cons.
local Cojocaru Eugenia – Liliana, d-na cons. Local Chirilă Violeta – Gabriela şi d-na cons. local
Edu Anca nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei de urbanism ” Întocmire PUZ în vederea construirii: Locuinţe
înşiruite (P+1E), împrejmuire şi branşare utilităţi”, generat de imobilul situat în judeţul
Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 84, identificat prin nr.
cadastral 39495, proprietatea SC AS IT CONSTRUCT SRL” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe
– Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte 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 o documentație care
respectă toate prevederile legale referitoare la aprobarea documentației de urbanism PUZ. După
cum știți, în urmă cu ceva vreme, i s-a aprobat avizul de oportunitate. A venit cu toate avizele
necesare, inclusiv de la Direcția de Sănătate Publică.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
acordarea unui ajutor de urgență - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Din păcate sunt cazuri de genul ăsta.
Din păcate este o fetiță cu o boală gravă care necesită tratament medical în străinătate. Suma
este enorm de mare. Consider oportun ca și la nivelul Consiliului Local să acordăm un ajutor
financiar de urgență, în condițiile legii, în valoare de 3.000 lei pentru familia acestei fetițe, sumă
necesară pentru o parte din cheltuielile cu investigațiile medicale și tratamentul în străinate.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița – preşedinte 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 consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.

Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind Adresa
Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava înregistrată sub nr. 8448/10/8 din data de
20.05.2021;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Rog pe doamna secretar să vă spună
câteva vorbe.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Este o circulară de la
Prefectură. Ni s-a solicitat să v-o aducem la cunoștință și dumneavoastră, să facă obiectul ordinii
de zi. Odată cu apariția Codului administrativ am fost obligați să înființăm pe site-ul instituției
structura electronică Monitorul Oficial Local și să publicăm toate documentele cu caracter
normativ. Probabil mulți dintre dumneavoastră l-ați accesat deja. Acolo postăm proiectele,
hotărârile cu caracter normativ, dispozițiile, evidența hotărârilor, a dispozițiilor, regulamentele și
orice alte acte pe care le considerăm necesare a fi date publicității. Dacă veniți cu propuneri,
putem să mai completăm acest document. Dar noi zicem că suntem printre primăriile care chiar
suntem la zi cu publicarea documentelor pentru transparență decizională.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Îmi permit și eu să mai adaug câte ceva.
Într-adevăr d-na secretar are dreptate. Suntem printre fruntași și suntem pe locul 5 la nivel
national. Pe locul 1 este Municipiul Timișoara. Suntem la un punct diferență de ei. Noi avem 8
puncte, Timișoara are 9 puncte. Şi suntem la bătaie cu locul 2, 3, 4 pe același interval privind
transparența decizională și modalitatea în care documentele emise de secretarul general ajung la
instituțiile superioare, respectiv la Prefectură. Este un lucru stabilit clar, printr-un clasament
extrem de bine realizat, pe criterii foarte clare. Ne onorează din acest punct de vedere faptul că
activitatea legislativă este apreciată de forurile competente la acest nivel.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Cererile domnului Adochiţei
Cătălin adresate Consiliului local şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
înregistrate sub nr. 12483/07.06.2021.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Nu este de competenţa Consiliului
Local de a comunica condițiile în care poate să fie plasat un indicator cu inscripția „staționare
interzisă”. Excede competenței Consiliului Local, dar fiind adresată Consiliului Local am pus-o
spre informare. Nu se votează, se analizează. Vom răspunde prin compartimentul de specialitate
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv punctul Diverse.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Dat fiind faptul că în continuare suntem în stare
de alertă și există oarecare distanțare socială, dat fiind faptul că pe această alee pietonală este
interzis accesul cu bicicletele și alte mijloace, propun ca pe perioada estivală sau pe perioada
concediilor, respectiv iulie, august și poate și septembrie, de sâmbătă de la ora 14:00 până la ora
22 să închidem străzile Revoluției și Republicii, între BCR și Biserica Sf. Ilie, de la Catedrală către
explanadă. Am discutat și cu alți consilieri locali din alte orașe în care deja se întâmplă chestia
asta. Nu este necesară o hotărâre de consiliu local. Se poate face doar o cerere din partea
primăriei, din partea primarului, către Poliția Rutieră, pentru a putea închide străzile și pentru a
permite accesul pietonal în perioada respectivă. Avem și un alt avantaj că putem permite
comercianților să vină să desfășoare anumite activități în perioada respectivă. Știu și probleme pe
care le-am putea întâmpina cu parcările, cu accesul, dar cred că putem gestiona destul de bine
situația asta.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Putem analiza şi chiar dacă nu e o
propunere perfecta, poate fi îmbunătățită, poate ca interval orar, poate ca timp. Necesită o
hotărâre a Consiliului Local pentru că străzile sunt în administrarea Consiliului Local și a Primăriei.
Consilierii care v-au informat au vrut sa fie mai expeditivi, dar tot ceea ce înseamnă domeniul
public este în administrarea Consiliului Local și a Primăriei. Consiliul Local hotărăște dacă se
închid sau nu.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am fost informat de consilierii Municipiului
București și ei mi-au comunicat ca au făcut doar o cerere către primărie, iar primarul către Poliția
rutieră.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Da, dar Consiliul Local a făcut o cerere
către primărie.

D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Da, o să facem. În calitate de consilier o sa
fac o cerere.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Acea cerere trebuie aprobată de
consiliul local. Ori sunt toți majoritate, ori minoritate. Dacă fac cerere doi consilieri, nu reprezintă
voința consiliului local. Voința consiliului local este stabilită de majoritatea consiliului. Nu este o
idee rea, poate fi discutată și îmbunătățită. Poate nu pe ambele străzi, poate nu sâmbătă și
duminică, poate doar duminică.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am spus ca idee, că poate fi un avantaj. Acest
proiect poate fi destinat publicului în special.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Putem analiza, s-o perfectăm, s-o
îmbunătățim.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de ședință: Mulțumim. Mai sunt
și alte intervenții?
D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Da, aș avea eu o intervenție. Ploile torențiale din
ultima săptămână au rupt, cel puțin, drumurile care au rămas neasfaltate, dintre care strada pe
care locuiesc eu. Şi șanțurile, chiar la străzile asfaltate care nu au fost taluzate. Foarte multi
proprietari și-au cosit taluzurile. Sunt poduri căptușite cu iarbă sau materiale. Ar trebui o
intervenție pe zona asta. Vă spun sincer, nu pentru mine, pe mine mă ajută mașina, dar au apărut
ravene care depășesc 20-30 cm. La fel și pe Țarna Mare și Buciumeni. Este o problemă generală
pe puținele străzi care au mai rămas neasfaltate.Ttrebuie intervenție. Și totodată proprietarii care
stau la case și au abandonat fânul în șanțuri trebuie amendați. Asta este mai mult decât
important. Da, sunt poduri înfundate și nu se ține cont de asta.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Pe Plutonier Iacob, de dimineață am
trimis ca să intervină pe partea de străzi. Într-adevăr, e o problemă acolo cu apele și plus de asta
avem o solicitare la ISU pentru stări de calamitate. Stări de calamitate sunt cele pe care le-ați
semnalat. Puține străzi au rămas neasfaltate: Plutonier Iacob, Răzeșilor, Doboșari, un segment
din Nufărului, Aleea Teilor, pentru care deja am primit raport operativ de la ISU, de la comisia
mixtă ISU-Prefectură și avem o solicitare către SGA pentru punerea la dispoziție a unei cantități
de 2000 mc de balastru pe care să-l folosim. Din păcate și aici legislația are unele lacune și ne
spune că trebuie să luam balastrul de pe malul Moldovei și să-l punem direct pe stradă. Adică așa,
cum îl găsim acolo, nesortat, ceea ce nu e în regulă. Acum încercăm să gasim varianta legală ca
acel balastru să treacă prin stația de sortare. Nu putem pune balastru de dimensiunea pumnului
pe nici o stradă. Nu mai spunem că pe malul Moldovei găsești de toate….de la pet-uri, papuci,
rădăcini, crengi și așa mai departe. Total nefiresc.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedință: Mulțumim. Declar
şedința închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
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