ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 25.02.2021, 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. 100 din 19.02.2021, in 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 și completările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 18 consilieri locali din cei 19 convocați, lipsind
motivat(concediu medical) domnul viceprimar, ing.Constantin Bulaicon.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati acceptat
invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară. Suplimentez ordinea de zi cu înca cinci
proiecte, cu caracter urgent, respectiv: proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.320
lei pentru finanţarea unor cheltuieli de capital în anul 2021, proiect de hotărâre privind
acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Fălticeni, judeţul Suceava,
în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să
voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
Suceava şi împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să
semneze, prin reprezentantul legal, Preşedintele Asociaţiei, în numele şi pe seama
municipiului Fălticeni, Judeţul Suceava, Actul Constitutiv şi Actul Adiţional la Statutul
AJAC Suceava, proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a cotei
corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de
alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava
proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul
Fălticeni, str. Magazia Gării nr. 9, ap. 10, d-lui Nistor Gheorghe, proiect de hotărâre
privind modificarea documentației tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ”, str. Ion Dragoslav,
nr. 9, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, POR/10/2017/10/10.1a/7
regiuni (cod apel: POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului.
Domnul consilier local, ec. Cozmin Stoica propune și punctul ”Diverse”.
Se supune la vot ordinea de zi in totalitate, respectiv:
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 28.01.2021 şi 15.02.2021.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a
managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind
organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului 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;
3. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă
„Ion Irimescu” Fălticeni a sumei de 10.450 lei pentru organizarea şi desfăşurarea
evenimentului cultural „IRIMESCU 118”- 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;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în
specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Municipal 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;
5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transferului dreptului de proprietate a 15
statui realizate de Maestrul Ion Irimescu, din domeniul public al statului si din
administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Fălticeni iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUD –
PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Întocmire P.U.D. pentru “Construire spaţiu
comercial”, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului
Fălticeni, str. Nicu Gane nr. 6 , identificat prin nr. cadastral 39130, proprietatea d-lui
Simos Demostenis Ovidiu şi d-nei Simos Dumitrina - 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;
7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al
Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren - 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;
8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului
Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv
a dreptului de proprietate în evidenţele 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 arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
9. 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;
10. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul anilor precedenţi a
sumei de 40.000 lei în vederea achiziţionării a două electropompe submersibile tip
WILLO-EMU care vor deservi Frontul de Captare Baia 1 şi Baia 2- 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 alocarea sumei de 14.320 lei pentru finanţarea
unor cheltuieli de capital în 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;
12. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de
actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava şi împuternicirea Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze, prin reprezentantul legal, Preşedintele
Asociaţiei, în numele şi pe seama municipiului Fălticeni, Judeţul Suceava, Actul
Constitutiv şi Actul Adiţional la Statutul AJAC 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 aprobarea pentru anul 2019 a cotei
corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de
alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Municipiului 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 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 repartizarea unei locuinţe tip container situată în
municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării nr. 9, ap. 10, d-lui Nistor Gheorghe - 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;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice
(faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul ”CONSTRUIRE
GRĂDINIȚĂ”, str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ
preșcolar, POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni (cod apel: POR/316/10/1/Creșterea gradului
de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru

copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului) - 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. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locala Fălticeni în perioada
01.01.2020 – 31.12.2020.
17. Diverse.
Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa
consiliului local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, adică sunt însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au
condus la respectivele iniţiative.
Se supun la vot procesele – verbale ale şedinţelor din data de 28.01.2021 şi
15.02.2021, acestea fiind aprobate cu 18 voturi ”pentru”.
Următorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind stabilirea
componenţei Comisiei de evaluare a managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu”
Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Muzeului de
Artă “Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Asa cum ati vazut in raportul de
specialitate si in referatul de aprobare, este de competenta consiliului local de a realiza
această evaluare, comisia de evaluare a managementului este formata dintr-un reprezentant
al Consiliului Local al municipiului Falticeni, un reprezentant de specialitate al Muzeului
Bucovina Suceava, de un reprezentat al Muzeului Judetean Botosani. Va rog să faceți
propuneri pentru reprezentarea Consiliului Local.
D-na consilier local , ed.Maria Dulgheriu: Propun pe d-na Edu Anca in comisia de
evaluare, iar in comisia de solutionare a contestatiilor pe d-na Chirila Violeta. Daca mai sunt
si alte propuneri?
D-nul consilier local, ing. Gabriel Moroșanu: Din partea partidului PNL, pentru
comisa de evaluare, propun pe d-l consilier local, ing. Octav Dragusanu.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.

În urma exercitării votului secret, doamna Edu Anca întrunește 12 voturi ”pentru”, iar
domnul Octav Drăgușanu 6 voturi ”pentru”, iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor,
doamna Chirilă Violeta întrunește 12 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni a
sumei de 10.450 lei pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului cultural
„IRIMESCU 118” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sâmbătă avem manifestarea deja
devenita traditionala, acum se implinesc 118 ani de la nasterea Maestrului Ion Irimescu, se
cuvine sa omagiem aceasta zi prin manifestari specifice, aveti atat programul cat si
destinatia sumelor de bani pe care le alocam pentru buna derulare a acestui eveniment;
foarte pe scurt: la ora 11.00 e o slujba de pomenire la Biserica Opriseni, apoi la ora 12.00 la
Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, urmată apoi de vizita la Muzeul de Arta „Ion
Irimescu” . Adresez invitatii tuturor consilierilor locali, in limita timpului disponibil sa participati,
la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, am mutat locatia pentru ca este spatiu mai mare
acolo si putem sa indeplinim normele impuse de DSP in ceea ce priveste pandemia.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea Anestezie şi Terapie
Intensivă în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Asa cum probabil ati auzit, avem o
chestie foarte buna referitor la tot ceea ce inseamna componenta de functionare a Spitalului
Municipal Falticeni, este prima data dupa revolutie cand putem avea linie de gardă
permanenta, adica tot ceea ce inseamna anestezie si terapie intensiva. Era un singur medic,
dr. Grigoriev, in limita timpului disponibil și se puteau efectua operatii complicate doar in
prezenta anestezistului. Acum avem 4 medici, 2 medici primari si 2 specialisti, astfel ca
indeplinim conditiile de a avea linie de garda. Practic, la momentul la care discutam, cei 13
medici chirurgi care sunt la noi la Spitalul municipal Falticeni, vor efectua la orice ora din zi
si din noapte operatiuni chirurgicale. Doamna doctor Cojocaru poate confirma acest lucru,
pentru ca putem fi destul de promti, pentru ca putem rezolva orice fel de chestiune care stau
in limitele competentei noastre la Spitalul municipal Falticeni. Daca domnul dr.Grigoriev era
in concediu, nu se intampla absolut nici o operatie, nu se putea efectua pentru ca lipsea
anestezistul, la fel problemele medicale si alte chestiuni de genul acesta. Toate urgentele, nu
mai vorbim de nasteri, nu mai vorbim de celelalte interventii care se realizeaza la
maternitate. De data asta, având linie de garda in permanenta, putem efectua in limita
competentelor Spitalului Municipal Falticeni, operatii chirurgicale 24 din 24 , 7 din 7.

D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind solicitarea transferului dreptului de proprietate a 15 statui realizate de Maestrul
Ion Irimescu, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii,
în domeniul public al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Au fost 15 statui finantate de către
Ministerul Culturii, și care au intrat in domeniul statului, iar ulterior ne-au fost predate, astfel
se impune si oficializarea acestei predari din domeniul public al statului in domeniul public al
municipiului Falticeni, ele regasindu-se la Muzeul de Arta „Ion Irimescu”, sunt inventariate si
incluse in patrimoniul nostru local si doar oficializam, ca sa zic asa, acest transfer din
domeniul public al statului in domeniul public al municipiului Falticeni. Sunt investitii finantate
de Statul Roman dar beneficiarii suntem noi si vizitatorii Muzeului de Arta „Ion Irimescu”.
D-nul consilier local, ec.Cozmin Stoica: Referitor la intretinerea acestor statui, cine
se va ocupa, primaria sau in continuare Ministerul Culturii?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu, noi ne vom ocupa de absolut tot
de acum inainte, pentru ca ne-au fost predate , sunt fizic in Muzeul de Arta „Ion Irimescu”, iar
noi vom fi cei care vor gestiona starea lor.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUD –PLAN URBANISTIC DE DETALIU
- Întocmire P.U.D. pentru “Construire spaţiu comercial”, generat de imobilul situat în
judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Nicu Gane nr. 6 , identificat
prin nr. cadastral 39130, proprietatea d-lui Simos Demostenis Ovidiu şi d-nei Simos
Dumitrina - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Asa cum ati vazut, firma Simos
intentioneaza sa construiasca un spatiu comercial pe un teren care le apartine, sunt
proprietari. Având in vedere zona centrala a municipiului Falticeni si faptul ca este o zona in
care sunt prezente anumite restrictii, i s-a solicitat intocmirea unui PUD, plan urbanistic de
detaliu, plan urbanistic realizat impreuna cu toate avizele necesare, astfel incat a depus
pentru studiu si aprobare in consiliul local documentatia specifica pentru construire spatiu
comercial.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Și dacă imi permiteti, nu am vrut sa
vorbesc inainte de vot, stiti foarte bine că str. Nicu Gane si str. Ana Ipatescu sunt doua zone
extrem de circulate. Str. Ana Ipatescu este finalizata in proportie de 99% exceptand
marcajele rutiere, prin programul cu finantare guvernamentala, iar din partea dreapta cum
venim de la sensul giratoriu, de la Biserica Adormire, pana la piata vor fi montate indicatoare
cu oprirea interzisa, stiti ca multa lume parca acolo in fata la Simos, iar daca v-ati uitat prin
PUD, ei vor avea in interior, pe proprietatea lor, aproximativ 18 parcari. Deci vom rezolva si
o situatie de trafic. E o strada foarte circulata, din pacate nu avem posibilitatea sa o
deschidem pentru ca asa cum stiti in capat sunt blocurile pe partea cealalta, sunt proprietati
private, nu putem sa facem un sens unic acolo, dar vom asigura fluenta pentru ca toti clientii
magazinului Simos vor avea posibilitatea sa parcheze in interior, asa cum am zis, urmeaza
semnalizarea rutiera si instalarea semnelor de circulatie, acum daca s-a si incalzit, probabil
ca o vom face saptamana viitoare astfel incat, pe partea dreapta, parcarea sau oprirea va fi
interzisa prin semne de circulatie reusind sa decongestionam cumva acea zona cu foarte
mare trafic.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor
suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Completam inventarul domeniului
privat al municipiului Falticeni cu suprafate de teren pe care le-am identificat, ele nu se
regaseau in inventar, practice, imbogatim zestrea, daca imi permiteti sa folosesc acest
termen cu suprafete regasite in teren.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în
vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în
evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: O alta etapa a proiectului anterior,
sunt mai multe etape procedurale pentru a include in domeniul privat, una dintre ele
constituie atestarea apartenentei, includerea in domeniul privat a unor suprafete de teren.
Dupa cum le vedeti, sunt evidentiate in art. 1, pentru toate aceste suprafete care le includem
in domeniul privat al municipiului Falticeni si le inscriem cu caracter definitiv, ne inscriem noi
dreptul de proprietate.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de
închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Legea permite in contractul de
inchiriere sa achizitioneze, în conditiile legii, locuintele ANL, având in vedere solicitarea d-nei
Sava Maria-Magdalena, am initiat acest proiect de hotarare spre analiza si vot.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind alocarea din excedentul anilor precedenţi a sumei de 40.000 lei în vederea

achiziţionării a două electropompe submersibile tip WILLO-EMU care vor deservi
Frontul de Captare Baia 1 şi Baia 2 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Neavând inca bugetul aprobat si
neavand nici macar o viziune privind data la care vom avea buget aprobat la nivelul
municipiului Falticeni, investitia pe care v-o propun este urgenta pentru ca e vorba de
alimentarea cu apa a municipiului Falticeni, la Baia 1 si Baia 2, sunt puțurile care asigura
70% -75% din apa municipiului Falticeni, sunt 6 pompe acolo care sunt defecte, ieri am luat
legatura cu ACET-ul si ne-au solicitat in regim de urgenta sa alocam fonduri necesare, sa
alocam macar două, astfel incat sa nu avem nici un fel de problema, nici un fel de sincopa in
alimentarea cu apa a municipiului Falticeni. O sa extindem aceasta achizitie si la nivelul
colegilor din comunele invecinate, pentru ca de centrul de alimentare cu apa de la Baia 1,2,3
se foloseste si com. Baia si com. Radaseni, com. Fantana Mare, com. Preutesti, Dolhesti si
probabil com. Hartop. Prin urmare, consider firesc ca si ei sa faca aceasta investitie, fiecare
sa achizitioneze o pompa, doua, incat proportional sa asiguram toti beneficiarii sistemului
de alimentare cu apa, sa asiguram partea de componența a acestor instalatii; deocamdata le
achizitionam noi, le montam, o sa le monteze ACET-ul de fapt, astfel incat sa nu avem nici
un fel de problema cu alimentarea cu apa in municipiul Falticeni.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind alocarea sumei de 14.320 lei pentru finanţarea unor cheltuieli de capital în anul
2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: o situatie cumva similara, nu avem
buget aprobat, pe de alta parte au venit doua contracte de finantare europeana semnate de
la finalul anului trecut noiembrie 2020, unul dintre ele se refera la reabilitare, extindere si
modernizarea iluminat public in municipiul Falticeni cu o suma de 15,2 mil lei, iar cealalta,
modernizare obiectiv Parc Public strada Mihai Eminescu, reabilitare termica corp B muzeul
„Ion Irimescu” si restaurare monument istoric Casa „Mihail Sadoveanu” de pe strada Ion
Creanga; ca sa nu stam in loc sunt anumite etape procedurale prin care se pot face anumite
achizitii, e vorba de auditul financiar, serviciile de audit financiar, e vorba de promovare si
publicitate, sunt chestiuni impuse de calendarul finantarii europene, ar fi trebuit sa asteptam
bugetul ca apoi sa reluam aceste lucruri, e destul de complicat pentru ca riscam sa blocam
un proiect sau sa-l intarziem foarte mult, finantarea este asigurata de UE, pe ei ii intereseaza
mai putin ca noi avem anumite probleme interne la nivelul tarii si asiguram votarea bugetului
mult mai tarziu decat ar fi trebuit, dar repet, avem o situatie financiara buna, avem excedent
de anul trecut, acel excedent care ne permite sa facem anumite cheltuieli pe care ulterior sa
le includem in buget, alocam aceasta suma de bani tocmai pentru ca etapele procedurale
cronologice sa se desfasoare normal, ca sa fim in grafic cu tot ceea ce inseamna
implementarea acestor proiecte.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Fălticeni, judeţul
Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi
completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi
Canalizare Suceava şi împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
Suceava să semneze, prin reprezentantul legal, Preşedintele Asociaţiei, în numele şi
pe seama municipiului Fălticeni, Judeţul Suceava, Actul Constitutiv şi Actul Adiţional
la Statutul AJAC Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E o chestiune procedurala care se
repeta in fiecare an in cadrul Adunarii Judetene de Apa si Canalizare Suceava, se discuta
probleme referitoare la functionarea instalatiei de apa si canalizare și se impune ca un
reprezentant al primariei sa voteze pentru toate documentele care v-au fost prezentate. La
propunerea si respectand cutuma, in general in proportie de 99%, primarii sunt cei ce
acorda votul, indiferent ca e vorba de orase, municipii, comune, la fel pentru Consiliul
Judetean este semnat de dl. presedinte Gheorghe Flutur, fiind si el membru al acestei
asociatii.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind aprobarea pentru anul 2019 a cotei corespunzătoare pierderilor de apă
justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din
cadrul Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: ACET Suceava este beneficiarul
mai multor finantari europene privind reabilitarea, extinderea si modernizarea sistemului, un
document solicitat de Comisia europeana, este si acest calcul statistic in ceea ce priveste
pierderile de apa la administrarea tehnica la sistemul de alimentare si de apa, nu au facut
ei acest lucru au apelat la o firma de specialitate, un contract executat intre ACET si firma
respectiva , consilierii locali care au calitate de membri ai Asociatiei judetene de apa si
canalizare trebuie sa aprobe acest raport realizat de aceasta firma de specialitate.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Am vazut aici un raport cu pierderile de apa,
sunt 30 mii metri cub pe an sume nefacturate, asta inseamna persoane fizice, persoane
juridice care au consumat si nu s-au facturat sau care este situația?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu, sunt pierderi de circulatie de la
Baia 1, 2 și 3 si ce se regaseste in facturi .
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Am inteles. Si 2 mil. pierderi de apa fizic sunt
2.882.000 pe an. Astea sunt practic implozii/explozii de conducte, pierderi pe…
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Cea mai mare pierdere se
inregistreaza intre Baia 1 si 2 si Statia de capare de la Tampesti, e o conducta foarte veche
care va fi reabilitata pe proiect, e infrastructura foarte mare, acolo sunt pierderi foarte mari …
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Deci practic tine de vechimea instalatiei …
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da, dar nu sunt sume care se
regasesc in factura niciunui cetatean…
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Asta era urmatoarea intrebare.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu sunt pierderile cetatenilor, sunt
pierderile lor, iar tocmai datorita acestor pierderi ei au putut sa-si justifice implementarea de
proiect de finantare europeana: si au spus: noi avem pierderi foarte mari, dati-ne bani sa
reparam conducta.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Asta era ideea, pentru ca noi procentual
stam cel mai sus raportat la celelalte municipii comparative procentual, volumetric e altceva,
deci nu se regaseste in factură, asta e foarte important.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Și asa cum stiti, pretul la apa si
canalizare este unic pe nivelul judetului Suceava, toate localitatile au acelasi pret la apa si
canalizare.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul Fălticeni, str.

Magazia Gării nr. 9, ap. 10, d-lui Nistor Gheorghe - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Un container de jos de pe str.
Magazia Gării unde avem o doamna care a solicitat evacuarea (Varga Alina), vedeti si dvs.
cam cum arata cererea, am reziliat contractul, prin urmare locuința a ramas disponibilă si i-o
dăm d-lui Nistor Gheorghe, singur, nu are familie, accepta sa locuiasca in acea locuinta de
container.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – 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, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
privind modificarea documentației tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ”, str. Ion Dragoslav,
nr. 9, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ preșcolar, POR/10/2017/10/10.1a/7
regiuni (cod apel: POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului) - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este al treilea proiect depus in
2018 care se apropie de finalitate, finalitate care inseamna semnarea contractului de
finantare, de celelalte doua am vorbit anterior, al treilea proiect depus inca din vara anului
2018 a parcurs toate etapele procedurale, mult mai greu decat ne-am fi dorit noi, dar asta e
situatia, nu suntem noi vinovati pentru acest lucru, suntem pe ultima suta de metri, iar…??
Piatra Neamt a solicitat aceasta actualizare a documentatiei economice, pentru ca v-am
spus, documentatia este foarte veche, undeva prin 2007 a fost realizata, suntem in 2021,
s-au schimbat o sumedenie de legi in ceea ce priveste partea de finantare si de realizare,
am actualizat acest deviz, il trimitem si speram ca in perioada imediat urmatoare sa semnam
contractul de finantare si sa demaram implementarea proiectului de construire a gradinitei cu
program normal pe strada Ioan Dragoslav , in spatele Scolii Gimnaziale nr. 3 . E un teren
separat si nu avem autorizatia de construire pentru aceasta gradinita, prin urmare se impune
discutarea devizului, suma discutata e undeva la 4-4,3 mil euro.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind privind Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Fălticeni în
perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.
Ultimul punct de pe ordinea de zi este ”Diverse”.
D-nul consilier local, ec.Cozmin Stoica: Ati pomenit de bugetul local in mai multe
randuri, exista conform legii, o dezbatere publica?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: După ce va fi afisat, acesta va intra in
dezbatere publica si oricine va dori sa facă propuneri pentru amendarea bugetului local, este
liber sa o faca. Noi am avut o discutie chiar ieri la primarie privind afisarea bugetului local,
asteptam macar anumite semnale de la bugetul national ca sa putem sa creionam;
deocamdata nu avem foarte multe informatii despre modalitatea in care va fi structurat la
nivel national, bugetul. Legea fiscală presupune foarte multe amendamente in fiecarea an; il
vom afișa, va fi supus in dezbatere publica atat din punct de vedere al caracterului normativ
al hotararii de Consiliu Local, cat si din punctul de vedere al interesului cetateanului pentru
bugetul de venituri si cheltuieli, inclusiv partea de investitii.
D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: O primă intrebare: fostul cinematograf
va rămâne cu această destinație?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da, este aprobat la lista sinteza a
Companiei Nationale de Investitii, asteaptă si cinematograful adoptarea bugetului national si
adoptarea bugetului Ministerului Dezvoltarii si Companiei Nationale de Investitii - este o
structura in subordinea Ministerului Dezvoltarii, odata cu aprobarea bugetului national vor
demara teritoriul investiilor programate si aprobate.
D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: Puteti renunta la investitii? Eu vă spun
la ce m-am gandit eu, e la latitudinea dvs. si a noastră. Stim foarte bine ca la mersul la
cinema acum nu e cum era cand eram noi copii. In general, se duc in mall-uri, fac si altceva
decat doar a merge la film, iar cinema-ul din Suceava, cu siguranta daca nu ar fi teatrul, nu
cred ca ar intra foarte multi spectatori. Dacă as fi eu in locul dvs, l-as dărâma si as face o
parcare supraetajata care ar prelua tot centrul.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Bine ca nu sunteti în locul meu…
D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: Nici nu-mi doresc! Ganditi-va la treaba
asta, chiar s-ar folosi tot orasul , ati prelua toata zona de la Transilvania si atunci ar fi mult
mai simplu, măcar pe 2 etaje sau pe 3 etaje…
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este o finantare guvernamentală
aprobată, de aproximativ 5 milioane lei la care mi-ar fi greu sa renunt, sincer sa fiu; sa
renunt la 50 de miliarde care vor intra in municipiul Falticeni. Plus de asta, cred ca va trebui
o dezbatere publica foarte serioasa privind dărâmarea cinematografului si construirea unei
parcari supraterane. In Programul National de Reziliență si Redresare (PNRR) sunt
prevazute fonduri pentru tot ce inseamna sistematizarea asta rutiera, noi am mai vorbit in
cadrul sedintelor pe care le-am avut in intern. Intentionam sa depunem un proiect amplu care

se va numi „Falticeni, orasul familiei” in care vom include ca tematică, pe langa strazi,
trotuare, piste de bicicleta, amenajarea spatiilor verzi, amenajarea iluminatului public pentru
spatiile verzi si parcari supraterane, cel putin una in fiecare cartier important al Falticeniului;
cand zic important, ma refer la cele mari, Maior Ioan , Republicii si 2 Graniceri. Avem locatiile
gandite deocamdata, mai sunt multe lucruri de pus la punct, vom avea parcari supraterane
cel putin 3, una in fiecare cartier. Acolo e intr-adevar o strada destul de aglomerata dar mai
avem si alte probleme de natura concesionarilor acolo, asa cum stiti, in spatele
cinematografului sunt niste concesiuni foarte vechi, dinainte de 2000, sunt facute, terenurile
o parte sunt proprietate, o parte concesionate, e dificil sa realizam un acces acolo. Da, e o
idee ..
D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: Și mai am o problemă: tot am aprobat
o linie de garda la Spitalul Municipal Falticeni si am observant, atat in discursul dvs. din cele
doua mandate referitoare la spital, cat si la predecesorul dvs., respective domnul Vasile
Tofan, 2012, 2011 la final ,daca nu ma insel, a fost demarata investitia inca o data și nu ati
facut referire la initiatorul acestui proiect care este domnul dr. Moldovanu. Din punctul meu
de vedere, daca as fi in locul dvs, dar nu vreau sa fiu in locul dvs…. cred ca ar fi onorant
pentru noi, Consiliul Local, sa-l facem cetatean de onoare pe dr. Moldovanu, pentru ca el
este cel care a inceput spitalul; pe langa doamna doctor care stie cine a fost dr. Moldovanu,
m-am gandit asa, intamplator, nici nu am discutat cu domnia sa sub nici o forma, dar ceea ce
stiu e urmatorul lucru: este sef de promotie la Iasi generatia 1960, primul din facultate. In
anul 1982,1985 si 1986 Spitalul Falticeni a luat locul I pe tara la categoria „Spitale
orasenesti”, cu specializari pe la Bucuresti si din cate am discutat cu multi ani in urma cu
domnia sa, in 2013, 2014 are peste 10.000 de operatii chirurgicale făcute. Ganditi-va la
treaba asta din partea Consiliului Local, cat încă este în viață.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Din punctul meu de vedere mi se
pare o idee foarte buna, intr-adevar nu am stiut toate aceste amanunte si ne bucuram ca
putem avea acest dialog astfel incat ne mai imbogatim si noi cunostintele referitoare la istoria
Spitalului Municipal Falticeni. Intr-adevar, e o idee foarte buna si o sa o punem in aplicare si
odata cu deschiderea Spitalului Municipal Falticeni, o sa facem poate o sedinta de Consiliu
Local , festiva, ordinara, extraordinara, vom vedea la timpul respectiv. Și intr-adevar, in
calitate de initiator al acestui proiect si in calitate de medic, cu meritele pe care le-ati spus, ii
vom onora memoria, mi se pare o idee foarte buna si cu sprijinul si ajutorul dvs. o vom pune
in aplicare.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Alte intervenţii?:
alte interventii din parte dvs?
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Da, mai am eu patru puncte cu acordul dvs,
tinand cont ca suntem la punctul Diverse. Am vorbit acum două sedinte despre ridicarea
gunoiului de la familiile care nu au semnat contractul, intr- adevar eu va multumesc ca ati
trimis a doua zi, a treia zi; din partea primarului au venit ca Vasiliu face scandal in consiliu,
dar nu e o problema la mine in zona, întrebarea mea este daca aceasta situatie a fost
extrapolata la nivelul orasului.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Ceea ce ne-ati comunicat în sedință,
noi am comunicat operatorului care se ocupă de partea de salubritate din partea GOSCOM ,
exista anumite reclamatii de teritoriu si anumite informatii pe care nu le putem verifica noi,
doar operatorul de salubritate ca pana la urma e vorba de activitatea lui economica, doar el

poate sa faca acest lucru, noi am pus la dispozitie nomenclatorul stradal si au fost pe teren,
nu au fost din partea primariei .
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Ei au venit intr-adevar, cel putin din partea
vecinilor, a venit ca e inițiativa mea si ca eu ii oblig, ei m-au sunat(vecinii mei), nu e nici un
fel de problema, eu imi asum aceasta problemă, intrebarea mea era daca se merge la nivelul
orasului…
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Eu le-am spus acest lucru, sa
mearga peste tot, nu numai pe strada Plutonier Iacob, chiar am semnat o hartie comuna,
Primaria si Goscom care s-a distribuit pe fiecare stradă.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Stiu asta, am vazut acolo o taxă de 16 lei
daca are contract sau 33 de lei daca nu are contract.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Conform legii, daca nu incheie
contract cu salubritatea, plateste la primarie o taxa care e de 10 ori mai mare decat taxa
lunară.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Eu am pus problema pentru că m-au sunat
doar vecinii, asta este bine, ca nu m-a sunat nimeni din alta parte, dar e bine si asa.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Vecinii vad ca sunteti o persoana
activa in Consiliul Local si aveti initiativa, asta e un lucru bun.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Încercam cel putin. Al doilea lucru, am
vorbit de inchirierea unui container in zona garii, vorbim de familii nevoiase sau romii din
zona garii sau strada 9 mai. Există un plan pentru aceste familii de acolo, am fost cu totii in
campanie, o parte din noi am vazut conditiile in care traiesc, unii au apa altii nu au apa, WCul nu are rost sa vorbim prea multe si tot asa. Exista un plan pentru aceste familii? Putem
gandi un proiect comun sau cum o vedeti dvs?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Asteptăm finantare europeana
privind construirea unor locuinte, a unor blocuri, sunt proiecte, dar nu am fost noi eligibili
pentru ca din pacate nu este o comunitate roma, ei sunt declarati cetateni români si la
recensamant, nu sunt romi; proiectul de finantare europeana presupune anumite categorii,
noi stim cine sta acolo, dar oficial sunt cetateni români. Și primul document prin care sa
solicite este sa spună numărul de persoane care apartin comunitatii rome. Comunitatea roma
in Falticeni reprezinta 11 sau 12 cazuri.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Eu am intrebat daca noi, ca si administratie
locala, avem deja un plan sau am putea gandi un plan de relocare, sa folosim spatiul acela,
nu stiu, gandim ceva.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Tot acolo in zona respectivă, dar
construirea unui bloc acolo presupune intai sa-i evacuam cel putin pe durata constructiei,
ceea ce este foarte dificil, iar alte locatii in municipiul Falticeni…
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Da, eu am pus problema pentru ca la gara e
foarte greu sa ii numeri pe copilasi, dar pe str.9 Mai sunt 7 familii cu 24 de copii, intr-un
container de 2/2 si îi stiti dvs., stiti foarte bine situatia de acolo, sunt din start pierzatori, de
asta am pus intrebarea.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: O să incercam sa fim eligibili pe un
proiect cu finantare europeana astfel incat sa putem sa construim un bloc, o cladire pentru ei.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Știu ca există un proces verbal, o intelegere
intre UAT Falticeni in 2012 si Radaseni cu privire la mutarea limitei teritorial-administrative,
l-am gasit pe la cadastru la Suceava, eu având teren in zona ariei, parte din terenurile

cumparate pana in 2012 si intabulate au apartinut UAT Falticeni, acum jumatate de impozit
trebuie sa-l platesti pe zona rurala la Radaseni si o parte in Falticeni.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu stiu sa va spun acum, ma
informez, chiar nu stiu despre acest proces-verbal din 2012.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Este semnat de dvs, deci…
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Vorbim totusi de acum 9 ani, nu stiu
exact ce contine si care sunt specificatiile tehnice din acel proces-verbal, o sa ma interesez
si in urmatoarea sedinta de Consiliu Local vă voi da un raspuns argumentat.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Si al patrulea punct, foarte pe scurt problema asfaltarii 100% a strazilor pana la sfarsitul anului 2020 pe mine ma intereseaza in
principal, nu in principal, strada Plutonier Iacob și am mai vazut că au mai aparut on-line si
alte strazi din Falticeni, ele sunt bugetate o parte din strazi pe 2021, ramân in buget?
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Nu sunt bugetate, că nu avem buget
deocamdată.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: În bugetul din 2020 si problema ca poate nu
am fost pregatit asa mi-ati spus, dar parte din strada Plutonier Iacob…
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Asa a fost, nu asa v-am spus.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Dnul Vasiliu: Da, asa era probabil, 20% din lucrari
s-au decontat in 2020 si stim capetele de stradă care s-au asfaltat, au mai ramas o parte.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Anul trecut au fost facute lucrari de
cadastru pentru ca au fost foarte multe probleme referitoare la proprietatea terenului acolo.
Multi dintre vecinii dvs. de stradă aveau intabulari foarte vechi, o sumedenie de probleme
personale, mosteniri, certuri intre frati, intre vecini s.a.m.d., a trebuit sa facem putina regula
acolo astfel incat sa avem o oglinda clara a tot ceea ce inseamna strada si domeniul public
al municipiului Falticeni. Sigur că da, bugetul pe 2021 il veti vedea, il veti vota sau nu, vor fi
prinse fonduri pentru reabiliatrea si modernizarea strazii Plutonier Iacob, precum si pentru
alte strazi.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Nu pun intrebarea ironic, trecand zilnic pe
acolo, te intreabă vecinii: este o luptă politica intre tine si restul, din cauza ta nu se
asfalteaza? Sunt intrebari corecte ale oamenilor, pana la urma oamenii nu trebuie sa
intervină intre noi, eu trebuie sa dau un raspuns.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Și ce raspuns ati dat?
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Că se vor asfalta, asa mi-a promis primarul!
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Asa este! In bugetul de cheltuieli vom
avea astfel de prevederi, sunt mai multe strazi care vor intra in aceasta categorie, parte de
reabilitare, parte de modernizare, partea de reabilitare ne-a mai ramas Plutonier Iacob,
Razesilor dupa ce intervenim la canalizare, pentru ca anul acesta vom avea un proiect de
introducere a rețelei de canalizare pe Razesilor, un segment de Aleea Teilor, un segment
din strada Nufarului din Tarna Mare. Și mai sunt si alte strazi care vor intra pe partea de
modernizare respectiv, strada Brosteni, stradă asfaltată in 2003, dar nu arata foarte bine, va
intra la modernizare, asa foarte pe scurt, la fel ne propunem sa deschidem strada Brosteni
sa o unim cu strada Soldat Zamfir, astfel incat sa realizam inca o legatura intre cartierul
Soldanesti si Falticeni, la capatul strazii Brosteni este cimitirul evreiesc, in stanga avem un
drum, evaluat teren agricol acum, e la procedura de cadastrare, includem in domeniul privat
si toate celelalte documente specifice, apoi trebuie realizat un podet peste parau si vom uni
strada Brosteni cu strada Soldat Zamfir. Practic, din Soldanesti vei putea ajunge in centru

fara sa mai treci pe Republicii, Dogari s.a.m.d. Inca o facilitate si pentru cei de pe Brosteni
si pentru cei de pe partea Soldanesti ca sa evite aglomeratia din trafic. Va fi acelasi lucru pe
Magazia Garii, nu stiu daca erati consilier, am acceptat o donatie din partea unor persoane
private, am primit aproximativ 500 m patrati de teren, astfel incat putem realiza certificatul
fiscal la Magazia Garii, segmentul 3, la dl Chelaru si unim cu Magazia Garii, cea care vine
din Plesesti Gane, ca sa reusim continuitatea, la fel erau strazi care se inchideau, era drum
infundat, le unim atat cat sa creăm accesul cat si sa creăm o varianta atat ptr. masinile
proprietate personala cat si pentru masini utilitare, gunoaie, salvare, pompieri s.a.m.d.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Multumesc, atat am avut sa intreb.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria- presedinte de sedinta declară sedinta
inchisa, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
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