ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 24.09.2020, in cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin
Dispoziţia nr. 738 din 18.09.2020, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2,
alin. 3, lit. a, alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 16 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcție
convocați, lipsă fiind domnul consilier local Fodor Dinu – Dan.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati acceptat
invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa consiliului
local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică sunt
însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate, avize ale comisiilor de
specialitate, precum şi celelalte documente care au condus la respectivele iniţiative.
D-l primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in totalitate,
respectiv:
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.08.2020 şi 11.09.2020.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan
Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ pentru schimbare destinaţie teren din zonă de locuinţe
în zonă de instituţii şi servicii, în vederea construirii unei case de cultură”, generat de
imobilul situat în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Livezilor, fn, identificat prin nr.
cadastral 39297, proprietatea Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor Lipoveni” - 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
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUZ – Plan
Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ în vederea construirii a unui cartier cu 10 locuinţe
individuale ( S+P+1E), Magazin Mixt (S+P+1E), sistematizare verticală şi organizare de
şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni,
strada Dumbrava Minunată, identificat prin nr. cadastral 33942”, proprietatea Văleanu
Octav şi Văleanu Maria - 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;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan
Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M)
cu spaţiu comercial la parter şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul
Municipiului Fălticeni, str. Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269, proprietatea Diaconu
Gheorghiţă şi Diaconu Viorica - 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 repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale,
situată în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, bl. 6, sc. A, ap. 8, doamnei Ilie Bianca –
Nicoleta - 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 vânzării locuinţei şi a terenului aferent,
situate în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, nr. 253, doamnei Iordăchescu Elisabeta,
titulara contractului de închiriere nr. 565/15.11.1973, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 112/1995
- 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 stabilirea tarifelor pentru activităţile/serviciile
prestate de către Direcția de utilități publice - 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 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 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 includerea unor suprafețe de teren în Inventarul
bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni în vederea

intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de
cadastru și 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 arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
11. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018
referitoare la includerea in domeniul public al Municipiului Fălticeni a sistemului de
iluminat public din 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 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. Solicitarea cotidianului Cronica de Fălticeni înregstrată sub nr. 18549/11.09.2020.
Ordinea de zi se aprobă cu 16 voturi pentru.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv procesele – verbale ale şedinţelor
din data de 27.08.2020 şi 11.09.2020 .
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare
procesele – verbale ale şedinţelor anterioare, acestea fiind aprobate cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli - 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-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța: Care a fost motivul pentru care s-a
eliminate din lista de investiții cofinanțarea POIM – DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ DE
APĂ ÎN JUDEȚUL SUCEAVA.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman precizează că încă nu s-a semnat
contractul pentru execuția lucrărilor, iar ACET S.A. Suceava a anunțat că anul acesta nu este
nevoie de cofinanțare pentru că nu se vor executa lucrări.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ
pentru schimbare destinaţie teren din zonă de locuinţe în zonă de instituţii şi servicii, în
vederea construirii unei case de cultură”, generat de imobilul situat în intravilanul
municipiului Fălticeni, str. Livezilor, fn, identificat prin nr. cadastral 39297, proprietatea

Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor Lipoveni” - 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ în
vederea construirii a unui cartier cu 10 locuinţe individuale ( S+P+1E), Magazin Mixt
(S+P+1E), sistematizare verticală şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în
judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava Minunată,
identificat prin nr. cadastral 33942”, proprietatea Văleanu Octav şi Văleanu Maria 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ în
vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu spaţiu comercial la parter şi
împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Fălticeni, str.
Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269, proprietatea Diaconu Gheorghiţă şi Diaconu Viorica
- 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.

D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str.
Maior Ioan, bl. 6, sc. A, ap. 8, doamnei Ilie Bianca – Nicoleta - 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării locuinţei şi a terenului aferent, situate în municipiul Fălticeni, str. Ana
Ipătescu, nr. 253, doamnei Iordăchescu Elisabeta, titulara contractului de închiriere nr.
565/15.11.1973, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 - 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
stabilirea tarifelor pentru activităţile/serviciile prestate de către Direcția de utilităţi publice
- 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
acordarea unui ajutor 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
includerea unor suprafețe de teren în Inventarul bunurilor imobile care aparţin
domeniului privat al Municipiului Fălticeni în vederea intabulării/înscrierii cu caracter
definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la includerea in domeniul
public al Municipiului Fălticeni a sistemului de iluminat public din Municipiul 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-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi pentru.
D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța mulțumește domnului primar și colegilor
consilieri locali pentru întreaga colaborare de-a lungul mandatului.
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local, prof. Corbu Luminiţa - Claudia

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc

