ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26.08.2021, 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. 467 din 20.08.2021, în conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, alin. 1, lit. a,
alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 18 consilieri locali din 19 convocați. Lipsește d-na
consilier local, av. Gavril Elena
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua! Bine ați venit la ședința
ordinară pe luna august. După cum vedeți sunt 14 puncte pe ordinea de zi, iar cu permisiunea
dumneavoastră vă propun suplimenatarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre,
respectiv: proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “
Modificare PUZ din ansamblu de locuinţe colective (P+4E+M) aprobate conform HCL nr.
70/15.04.2019 în spaţii comerciale şi birouri”, generat de imobilul situat în municipiul
Fălticeni, strada 13 Decembrie, nr. 25, identificat prin nr. cadastral 33667, proprietatea S.C.
GOSCOM S.A şi proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcţii al Spitalului
Municipal Fălticeni
Dacă mai sunt solicitări pentru completarea ordinii de zi….
D-nul consilier local, Stoica Cozmin solicită întroducerea pe ordinea de zi a punctului
Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi în totalitate respectiv:
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.07.2021 și 09.08.2021.
2. Proiect de hotărâre privind conferirea
titlului de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Fălticeni actorului VLAD RĂDESCU, actorului OVIDIU CUNCEA şi coregrafei
LORETTE ENACHE - 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 rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe
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;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul
Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” în vederea derulării proiectului de promovare
a Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — FĂLTICENI, MON AMOUR” 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 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;
6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al
Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe 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;
7. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi comasarea unor imobile, proprietatea
privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare finală 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 finale 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;
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
10. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de
parcare în municipiul Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012- iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către
titularul 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;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a
devizului general al obiectivelor de investiție: „AMENAJARE ŞI ECHIPARE CENTRALĂ
TERMICĂ CE DESERVEŞTE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI - str.Republicii, nr. 13,
municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” şi „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE REŢEA DE
CANALIZARE, STRADA RĂZEŞILOR 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, 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 actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi a
devizului general al obiectivului de investiție: „EXTINDERE SECŢIE PNEUMOLOGIE –
STR.CAPORAL DIACONIŢA, NR. 1, 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
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 acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “
Modificare PUZ din ansamblu de locuinţe colective (P+4E+M) aprobate conform HCL nr.
70/15.04.2019 în spaţii comerciale şi birouri”, generat de imobilul situat în municipiul
Fălticeni, strada 13 Decembrie, nr. 25, identificat prin nr. cadastral 33667, proprietatea S.C.
GOSCOM S.A - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
15. Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcţii al 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
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. Decizia nr. 23/345 din 05 august 2021 şi Raportul de audit financiar nr.
15002/09.07.2021 emise de Camera de Conturi Suceava.
17. Diverse.
Ordinea de zi, se aprobă în totalitate cu 18 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 actualizarea indicatorilor
tehnico – economici şi a devizului general al obiectivului de investiție: „EXTINDERE
SECŢIE PNEUMOLOGIE – STR.CAPORAL DIACONIŢA, NR. 1, MUNICIPIUL FĂLTICENI,
JUDEŢUL SUCEAVA” şi suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni
nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot, dl. cons. local Pintilii Marius anunţă că la
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021
nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot iar dl. cons. local Moroşanu Gabriel anunţă
că la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul
Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” în vederea derulării proiectului de promovare
a Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — FĂLTICENI, MON AMOUR” nu
participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot .
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoștința consiliului
local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în ședința de astăzi întrunesc condițiile
prevăzute la art. 136 alin.(8) din O.U.G.nr.57/219 privind Codul administrativ, cu modificările
ulterioare.
Se supun la vot procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.07.2021 și 09.08.2021,
acestea fiind aprobate cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni actorului VLAD
RĂDESCU, actorului OVIDIU CUNCEA şi coregrafei LORETTE ENACHE - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Astăzi aprobăm doar partea strict
tehnică, astfel încât vă propun aceeași variantă pe care am mai folosit-o, urmând ca decernarea
titlului să se facă în cadrul Festivalului, într-un cadru festiv, organizat și într-o situație mult mai
confortabilă din toate punctele de vedere. Este vorba despre actorul Vlad Rădescu, actorul
Ovidiu Cuncea și coregrafa Lorette Enache, vechi colaboratori, care au ajutat la multe ediții
festivalul , iar aportul lor la zestrea culturală a municipiului este semnificativă. Prin urmare, la
recomandarea preotului Mihăilă, care este managerul acestui festival, propun acordarea titlului de
cetățean de onoare.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de şedință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.

D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Aici proiectul a suferit anumite
modificări care au fost discutate deja în ședințele de comisii. Este vorba de suplimentările la
unitățile de învățământ. Am avut acum două zile o ședință cu managerii instituțiilor de învățământ
și i-am rugat să fie promți în transmiterea necesarului de sume de bani de care au nevoie pe
secțiunea de dezvoltare și funcționare. După cum vedeți, am fost promți la alocarea de sume
necesare în primul rând pentru dezinsecție, dezinfecție, deratizare, în vederea începerii anului
școlar în condiții optime de siguranță pentru copii și profesori. La fel, concursul de colectare
selectivă, ediția a VI I- a, ne referim la anul 2021-2022, cumva diferit de alte ediții în care ne
încadram ca an calendaristic, de data asta este pe an școlar. Prima etapă va fi în semestrul I, cu
finalizare la 15 decembrie, iar cealaltă etapă în anul 2022. Vom avea grijă să punem suma
necesară pentru premiere când vom discuta acel buget. Suma pentru prima etapă este de 91.000
lei, care se va cheltui strict pentru achiziția de mobilier școlar, echipamentele necesare procesului
instructive - educativ. În rest, sunt sume de bani pe care le aveți în referatul de aprobare și în
raportul de specialitate. O scurtă trecere în revistă: amenajare și echipare cu centrală termică
pentru Primăria Municipiului Fălticeni - 239.000 lei, proiectare și executări de canalizare pe strada
Răzeșilor. Am facut niște economii la celelalte investiții. Soft Bibliotecă Colegiul Mihai Băcescu 400.000 lei. Tot la Colegiul Mihai Băcescu …protecție anti - virus - 800.000 lei, Poliția Locala mobilier și dotări. Am majorat cu 10.000 lei la Galeria Oamenilor de Seamă suma pentru mobilier.
Am rugămintea, d-na secretar, să completați „mobilier, dotări și echipamente” sa fie titlul complet
al investiției. Dacă doriți un videoproiector, dau un exemplu, un televizor, o imprimantă, nu intră la
categoria” mobilier”. Suma totală se suplimentează cu 16.000 lei. Deci total 36 mii lei și
schimbarea aferentă a titlului. Cofinanțăm cu 10% un aparat de la spital cu suma de 336.000 lei,
bani pe care îi avem de la Ministerul Sănătății. Renunțăm la terenul de tenis acoperit de pe Aleea
Teilor, sumă estimată la începutul anului care din păcate este insuficientă. Prețurile materialelor
de construcție au explodat. Nu ne încadrăm sub nici o formă. Renunțăm la investiție și trimitem
banii către alt obiectiv necesar. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”. Dl. cons. local,
prof. Pintilii Marius – Claudiu nu a participat la dezbateri şi nu şi-a exercitat dreptul de vot.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club
Fălticeni” în vederea derulării proiectului de promovare a Municipiului Fălticeni - „Împreună
susţinem promovarea — FĂLTICENI, MON AMOUR” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este o inițiativă mai veche a Asociației
“Rotary Club Fălticeni “. Sunt convins că vor urma lucruri extraordinar de frumoase. Ne bucură că
această asociație se implică în tot ce înseamnă reprezentarea valorilor culturale și nu numai, ale
municipiului nostru; după cum vedeți, aprobăm azi și un acord de parteneriat cu clauzele
corespunzătoare, avem și suma de bani necesară pentru îndeplinirea obligațiilor care ne revin.
Sunt convins ca va fi un proiect de succes pe care să-l dezvoltăm de la an la an, în beneficiul
locuitorilor și al municipiului nostru.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții?

D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am și eu o întrebare. Consider că de pe urma
acestui parteneriat se pot genera mai multe beneficii. Vă sugerez să faceți și un site, sa treceți în
contract pe partea de marketing, facebook, adică nu doar niște plăcuțe informative.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Cine sa-l facă dintre cei doi parteneri?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Puteți să ajungeți la un consens.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Nu prea putem să forțăm costurile.
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel: Eu așa stiu, că este site.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este site-ul Rotary.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Este și site. Se merge în parteneriat între
primărie și Rotary. Avem.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Ok, dar ar putea să se numească fix așa:
„Fălticeni- Mon Amour”.ro.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: „FĂLTICENI, MON AMOUR” este un
proiect actual, urmează să derulăm și alte proiecte. Deocamdată deschidem o cale.
Dnul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am venit cu o sugestie și poate fi o
oportunitate.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Am înțeles. Clubul Rotary are site,
problema e rezolvată. Și orice fel de alt proiect pe care dorim să-l derulăm pe viitor, putem să
modificăm oricând acest acord de parteneriat prin adăugarea celorlalte proiecte. D-nul Moroșanu
poate să vă spună mai multe, la fel d-nul Rădulescu. Ne dorim ca acesta să fie un început,
activitățile făcute împreună să fie din ce în ce mai vaste și din ce în ce mai cantitative și calitative.
Dacă va trebui să mărim cheltuielile, vom reveni în ședința de Consiliu Local. La fel, orice consilier
are posibilitatea să vină cu propuneri pentru a îmbunătăți idea acestui proiect. Deocamdată de
aici începem.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Din experiența pe care o am cu site-urile, un
site de prezentare nu costă cine știe ce. Într-adevăr partea de marketing și promovare necesită
cheltuieli mai mari dar, cine știe, prin mai multe distribuiri vom putea face un cadru administrativ.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru” (dl. cons. local,
ing. Moroşanu Gabriel nu a participat la dezbateri şi nuşi-a exercitat dreptul de vot).
Se trece la următorul punct 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 consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sunt terenuri pe care le intabulăm în
evidențele de Cadastru și Carte funciară.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de
teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan -- președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe -Cătălin Coman: Este vorba de străzi, pe care
proprietarii le donează. Regulamentul prevede atestarea apartenenței la domeniul privat al
municipiului Fălticeni, urmând ca ulterior să se realizeze înscrierea dreptului de proprietate. E
aceeași procedură, dar cu mai multe etape. Este vorba de strada Caporal Popescu, Costică
Arteni, una din cele trei străzi pe care proprietarii ne-au donat-o în vederea reabilitării și
modernizării și încă o suprafață, pe strada Broșteni nr. 28, o suprafață totală de 88 mp.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la
următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
dezmembrarea şi comasarea unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cozmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este vorba de spațiul în care
funcționează acum sediul Inspectoratului de Jandarmi Fălticeni, Detașamentul de Jandarmi
Fălticeni. Aici am fost obligați de instant la o retrocedare partială. Din fericire, atât clădirea, cât și
terenul din față l-am obținut în instanță. Prin urmare se impune dezmembrarea și comasarea
acestor imobile, astfel încât să putem să finalizăm procedurile de inventariere în domeniul privat și
le vom da în folosință către Detașamentul de Jandarmi din Fălticeni.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
stabilirea componenţei Comisiei de evaluare finală 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 finale
managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe
– Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Așa cum știți, Consiliul Local are
obligația de a verifica modul în care au fost realizate obligațiile asumate în contractul de
management. Acest lucru se face printr-o evaluare stabilită prin ordinul Ministrului Culturii și a
pocedurii cadru. Propunerea componenței de evaluare finală a managementului este: un
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, unul de la Muzeul Bucovinei Suceava și
un reprezentant al Muzeului Județean Botoșani. Trebuie să fie specialiști. Nu-i putem nominaliza
noi. Vom trimite o adresă către ei și când ne vor răspunde. Noi trebuie să desemnăm acum un
reprezentant în comisia de evaluare.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Şi unul în soluționarea
contestațiilor. Vă rog să faceți propuneri pentru Comisia de evaluare.

D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Propun pentru Comisia de evaluare pe d-na
Corbu Luminița și pentru Comisia de contestații pe d-nul Ilie Cosmin.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița: Eu fiind în Consiliul de administrație…
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Mai bine nu.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Atunci propun pe d-nul Haidău Răzvan în
Comisia de evaluare.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Mai sunt și alte propuneri?
D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Da, din partea PNL, pentru Comisia de
evaluare, subsemnatul, Ionel Vasiliu, iar pentru Comisia de contestații, d-nul Gabriel Moroșanu.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?
În urma exercitării votului în comisia de evaluare finală a managementului Muzeului de
Artă “Ion Irimescu” Fălticeni a fost desemnat dl. cons. local Haidău Răzvan – Petrică, iar în
comisia de soluţionare a contestaţiilor dl. cons. local, dr. Ilie Cosmin – Alexandru.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: După finalizarea tuturor procedurilor,
adică cele trei hotărâri de consiliu local, am ajuns în situația în care putem aproba concesionarea
directă în condițiile legii.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în municipiul Fălticeni,
aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan -- președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Începând cu data de 1 septembrie intră
în funcțiune parcometrele instalate pe strada Nicu Gane şi pe strada Nicolae Beldiceanu. Locatarii
de la blocuri pot beneficia de un contract de închiriere, pe parcarea de reședință, cu prețul
aferent, adică în loc de 245 lei pe an, 96 lei pe an, dar această concesie o facem doar către cei
care stau în blocul respectiv, pentru că e parcarea din fața blocurilor lor. Pe strada Nicu Gane,
unde sunt cabinetele notariale și așa mai departe, e vorba de blocul 5 și blocul 7, cei care locuiesc
în blocurile respective pot închiria un loc cu plata la nivelul valorii de parcare de reședință și nu de
tranzit. La fel cei care stau pe strada Nicolae Beldiceanu, de la Biotest în sus până la chioșcul
Lupu, aceleași condiții. Același lucru și pe strada Republicii.

D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Închirierea asta de care spuneți
dumneavoastră se face după ora 15, 16, sau….
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Conform regulamentului până la ora 15
sunt publice, iar de la ora 15 pot fi închiriate. La parcările publice după ora 18 sunt fără plată.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titularul contractului de închiriere iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Legea permite titularului contractului de
închiriere să achiziționeze, să cumpere locuința în care stă. În cazul de faţă titularul este Irimia
Ionuț Ciprian. Aplicăm avansul de minim 15% și comisionul. Diferența de preț se achită în rate
egale pe durata a 25 de ani.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin- Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al obiectivelor de
investiție: „AMENAJARE ŞI ECHIPARE CENTRALĂ TERMICĂ CE DESERVEŞTE PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI FĂLTICENI - str.Republicii, nr. 13, municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” şi
„PROIECTARE ŞI EXECUŢIE REŢEA DE CANALIZARE, STRADA RĂZEŞILOR DIN
MUNICIPIUL FĂLTICENI ”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cozmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. jr. Murariu George-Bogdan -- președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sunt două obiective de investiții noi.
Am renunțat la acel teren de tenis din motive economice. Finanțăm din economii două investiții
noi, respectiv amenajare și echipare centrală termică ce deservește Primăria Fălticeni. La
momentul la care discutăm gasim o centrală termică din 1995. E foarte costisitoare, cu pierderile
de rigoare. Amenajam un spațiu pe care îl avem deja și instalăm trei centrale prietenoase cu
mediul, moderne. Este o investiție și de viitor, pentru că orice reabilitare include și această
investiție. Cele trei centrale vor funcționa în cascade, când temperatura scade la una din centrale,
va porni automat cealaltă. Dacă temperatura scade și la a doua, va porni automat și a treia. În
condiții normale vom folosi doar una. Sunt tehnologii noi, pe care vrem să le folosim. Scădem
mult și combustibilul, sunt și mai puțin producătoare de noxe, rezolvăm și problema cu reparațiile
la centrala care are deja 25 de ani. Și proiectare rețea pe strada Răzeșilor, cea de-a doua
investiție.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al obiectivului de
investiție: „EXTINDERE SECŢIE PNEUMOLOGIE – STR.CAPORAL DIACONIŢA, NR. 1,
MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Da, e un proiect mai vechi al nostru,
realizat în 2018, care necesită actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici,
precum și respectarea normelor impuse de ISU. În momentul când am solicitat avizul lor au
constatat că necesită niște hidranți de mare capacitate care trebuie puși în interior și exterior. Prin
urmare am refăcut intregul proiect și venim în fața consiliului local cu actualizarea indicatorilor
tehnico-economici, a devizului general al obiectivului de investiții, „EXTINDERE SECŢIE
PNEUMOLOGIE”. Acolo funcționează și pneumonie și TBC. Conform legislației sanitare sunt
două fluxuri care nu trebuie să se întâlnească. Prin urmare, construim un alt corp decât cel
existent, similar cu cel existent. Îl modernizăm pe cel existent și ele vor comunica într-adevăr
printr-un hol, dar vor fi clădiri cu intrare separată, ieșire separată. Unul va fi pentru TBC, unul
pentru bolnavii cu celelalte boli pulmonare. Vor fi două circuite separate. Nu putem să îi aducem
nici în spitalul nou, la fel, legislația sanitară interzice lucrul acesta, dar va fi la nivelul spitalului
nou, atât ca și condiții hoteliere cât ca și condiții de tratament.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru” (Cojocaru
Liliana, Edu Anca şi Chrilă Violeta nu au participat la dezbateri şi nu şi-au exercitat dreptul de vot).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Modificare PUZ din ansamblu de
locuinţe colective (P+4E+M) aprobate conform HCL nr. 70/15.04.2019 în spaţii comerciale şi
birouri”, generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie, nr. 25,
identificat prin nr. cadastral 33667, proprietatea S.C. GOSCOM S.A - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
Dnul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este un PUZ valabil aprobat de către
Consiliul Local, proprietarul dorește modificarea destinației imobilului. Legea spune că trebuie să
facă din nou un PUZ. Asta este situația, modifică din PUZ-ul pe care îl avea aprobat “ locuințe” în
spațiu “comercial”. Deci se reia toată procedura.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Dacă tot suntem la capitolul PUZ, poate
ar trebui să stabilim un regulament de acordare a PUZ-urilor, în ceea ce privește utilitățile și căile

de acces. Adică, dacă ei sunt dezvoltatori imobiliari, care vor să dezvolte un cartier de locuinte, și
totul pornește de la experiența personală. Deci, dacă un dezvoltator imobiliar cere un PUZ pentru
dezvoltarea unui ansamblu imobiliar, să se aprobe PUZ-ul odată cu cedarea căilor de acces către
Primărie. Pentru că atunci va fi obligat să cedeze un singur proprietar și știți foarte bine, domnule
Primar, că cine a făcut acolo, nu a gândit-o cum ar fi trebuit…. și atunci se scapă de toate, apă
canal, gaz, ape pluviale și așa mai departe. Cred că este în legislație, se poate găsi, d-na
secretar, o formulare, astfel încât, când vine cineva cu o dezvoltare de 15, 20 de case, putem
spune că dăm, dar întâi să cedeze drumurile la primărie. Și cu siguranță va preda drumul la
Primărie.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: E și în beneficiul lui până la urmă și e
mai simplu ca procedură pentru noi.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Sau dacă spune că face 20 de case și nu
vrea să-l predea, dăm PUZ-ul pe fiecare drum privat, dar iți dăm autorizație de construcție pentru
fiecare casă, în momentul când tu ai tras toate utilitățile. Și atunci am scăpat, știți foarte bine, nu
are rost să povestim și nu e numai Costică Arteni, cred că sunt foarte multe zone din Fălticeni. În
spate la Liceul Agricol, pe Vasile Ciurea, au lăsat un drum de 3 metri. Dacă se întâmplă ceva,
nici mașina de pompieri nu intră. Dacă reglementăm printr-o hotărâre de Consiliu Local cum să
acordăm și cu căile de acces, scapă toată lumea pe viitor și e bine pentru localitate, pentru
oameni, pentru bunul mers.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sunt de acord și vom mai avea o
consultare publică pentru lucrul ăsta și vom iniția o hotărâre. Pe lângă cele spuse de domnul
inginer, care mi se par extrem de eficiente și de reale, apar fenomene litigioase și nici dezvoltarea
nu este unitară. Iar pe lângă lucrul ăsta, eu propun și vă rog să analizați până la următoarea
ședință ulterioară, care sper că va fi cât mai repede, și oportunitatea să impunem un număr minim
de parcări. La case, marea majoritate, o familie are două mașini. Iar a doua mașină va fi parcată
în stradă. Într-un cartier de 20 de case, 15 au două mașini, sunt 15 mașini care nu au efectiv unde
să parcheze și vor parca pe drum, prin fața porților, pe trotuare, prin tot felul de locații.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Acest lucru menționez că se întâmplă și
pentru blocuri. Am menționat într-o ședință anterioară că în București este o hotărâre de consiliu
local pentru fiecare apartament 1,5, la case două locuri.
D-nul primar, prof. Gheorghe -Cătălin Coman: Același lucru vom face și la noi, odată cu
spațiul de acces, odată cu utilitățile. Putem da un PUZ, cu condiția să aibă toate utilitățile. Nu are
utilitățile, nu eliberăm autorizația de construire. Se face casa, apoi o vinde, iar cetățeanul care
cumpără, ba nu are apă, ba nu are canal, ba nu are gaz, sau trebuie să aducă de nu știu unde,
plătește o sumă de bani consistentă. Aduce fiecare pe cheltuiala lui câte o conductă, în loc să fie
o conductă principală care să îi deservească pe toți. Unul face mai devreme, unul mai târziu, se
vine din spate cu reparații la domeniul public și privat, pe cheltuiala lor, bineînțeles, dar oricât de
bine repari un drum, cât ar fi petecul ăla de bun, tot petec este, tot crapă, tot sare la îngheț,
dezgheț și așa mai departe. Sunt lucruri pe care vă rog să le analizați și probabil că, în această
toamnă, vom veni cu un regulament în care să clarificăm condițiile de aprobare a PUZ-urilor și a
cerințelor minime pe care Consiliul Local le impune privind dezvoltarea imobiliară. Orice fel de
idee e binevenită, noi oricum vom iniția un proiect, îl vom pune în dezbatere publică, fiind cu
caracter normativ, iar în perioada aia putem să-l suplimentăm, adaptăm așa cum trebuie.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul
comisiilor.
D-nul consilier local. jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Ştiți că vorbeam acum ceva vreme de
un lucru extrem de important. Avem linie de gardă la ATI. 24 din 24 se pot face operații, nașteri,
cezariene. Era doar un singur anestezist, dacă pățea ceva nu se putea să se mai opereze, nici
macar o apendicită. Avem linie de gardă la ATI, putem face orice operație pe care o permite
spitalul. Prin urmare, venim și cu suplimentarea statului de funcții pentru buna funcționare a liniei
de gardă. La secția de anesteziști, terapie intensivă, cinci posturi de asistent medical. Sperăm să
găsim și asistente medicale, pentru că, din păcate, la ultimul concurs din 54 de candidate înscrise
pentru locurile disponibile, au fost două care au luat 5. Restul sub 5. Din 54, da? Toată lumea
vrea, toată lumea știe, dar la examen…din 54 de posturi să ia două peste 5. Nu 9,90, sau 9,20,
doar 5,20 și 5.40. Și au fost premiante de promoție.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru” (Cojocaru
Liliana, Edu Anca şi Chrilă Violeta nu au participat la dezbateri şi nu şi-au exercitat dreptul de vot).
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Aveti spre analiză Decizia nr. 23/345
din 05 august 2021 şi Raportul de audit financiar nr. 15002/09.07.2021 emise de Camera de
Conturi Suceava. Legislația spune că trebuie să le punem la dispoziția Consiliului Local, este
afișat și pe site pentru analiză. Vă rog frumos să studiați, nu au fost probleme deosebite, marea
majoritate a problemelor semnalate au fost reglementate în timpul misiunii de audit. Nu am
înregistrat nici un fel de probleme deosebite, drept dovadă raportul s-a închis, ca să spun așa, cu
unele măsuri pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit până la sfârșitul anului.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv punctul Diverse.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am două propuneri pentru capitolul „diverse”,
am mai menționat asta și în ședințele anterioare. Există o zonă în Fălticeni de 800 metri liniari
care nu s-a asfaltat, s-a intervenit pentru rețeaua de apă și canal pentru Rădășeni.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Pe ce stradă?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Pe Ion Creangă. Am văzut cine a lucrat acolo,
au lăsat balast, pietre mai mari ca pumnul, am făcut și foto. Vreau să știu și eu, ați menționat că
lasă garanție, că va trebui să asfalteze ei, dar trebuie să existe un termen când există toate astea,
pentru că din lățimea benzii 3 m - 3,5 m toată operația asta are lățime de un 1 m. Dacă trece un
camion pe acolo, nu are loc să meargă pe banda respectivă.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Chiar dimineață am vorbit cu domnul
primar referitor la subiectul acesta. Ne-a mai comunicat neoficial, ca să zic așa, faptul că Primăria
comunei Rădășeni derulează un proiect cu fonduri europene privind alimentarea cu apă și
racordul la canalizare a comunei Rădășeni. Soluția tehnică transmisă de către ACET a fost
racordarea rețelei de apă la rezervorul din Tâmpești. Partea bună e că nu trece prin Municipiul
Fălticeni decât foarte puțin. Merge prin Fundoaia, nu ne deranjează pe noi foarte mult.
Canalizarea e până dincolo de Casa Memorială Sadoveanu. Firma respectivă a depus o garanție
privind eliberarea permisului de intervenție, banii care îi au ca garanție, îi au prinși în bugetul
proiectului și cu asfaltarea, termenul expiră la finalul anului. Sunt termene stabilite de Uniunea
Europeană, nu putem noi să le grăbim termenul respectiv. Ce putem face, gandiți-vă și
dumneavoastră dacă e colegial și principial față de colegii din Rădășeni, să îi amendăm. Există și
varianta asta. Am prefera să discutăm deocamdată. Domnul primar Perju a fost dimineață la
mine, am discutat colegial, l-am rugat să facă diligențele la firma respectivă, să grăbească pe cât
posibil, să aibă un nivel de stres minim pentru cetățenii din Fălticeni.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cosmin: Am înțeles. Dar au lăsat balast acolo, au lăsat
materiale. Am făcut niște poze, au înfundat guri pentru apa pluvială. Chiar era un copil cu o
trotinetă electrică pe acolo. Se împiedica efectiv de pietrele lăsate de muncitori.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Vom relua discuția maine, voi trimite
colegii de la urbanism în teren să facă și ei fotografii și să ia legătura cu primăria Rădășeni pentru
a vorbi cu firma respectivă să se grăbească .

D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Eu întâlnesc zilnic situația la mine.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Dar dacă tot am ajuns la ape pluviale …
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Acum mă pregăteam să dau răspunsul.
Am fost în teren, am discutat cu cei de la ACET. Sunt două soluții acolo: trebuie să preluăm
Costică Arteni, dar nu depinde de noi, să realizăm o rețea de colectare a apelor pluviale și să
rezolvăm și cu cocoașa aia iar a doua soluție pe care o vom adopta foarte rapid este instalarea
unui geiger acolo. Altă soluție nu avem, iar cea de pe Pietrari, deja am discutat cu cei de la
Autotehnorom, pentru că ne-a rămas o sumă în plus acolo la proiect, să instalăm o traversare cu
rigolă de metal în loc de cea existentă, de beton. Am mai vorbit noi în ședință. Acolo vom face
metalică și la 20 de metri de asta, tot metalică. Aceste două rigole au rolul de a muta apa de pe
Pietrari, să nu mai ajungă în Caporal Popescu, Sadoveanu.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Ajunge foarte mult în Costică Arteni,
problema o stiți, că am depus și eu reclamație și au depus vecinii de acolo reclamație. Vreau să
spun că acum, la aversă depășește cocoașa aia. Cam 40%, 60% ajunge la mine în curte. În loc de
roșii, plante, o sa îmi fac iaz.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: O să suplimentăm saptămâna viitoare.
Altă tehnică nu există acolo, iar cei vinovați sunt cei de pe Costică Arteni. Le voi da un răspuns
care nu o sa-i mulțumească: sunt proprietari.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Ştiu, eu am studiat, d-na secretar știe. Eu
am studiat legea. Important e să rezolvăm problema. Dar eu am o filmare cum curge apa. Apa de
pe Pietrari vine aproape toată înspre Stelică Vieru. E înclinată așa. 90% din apă pe partea aia
vine. În partea aia din deal, nu vine. Deci trebuie concentrate rigolele acolo, cum cobori pe Pietrari
,pe dreapta. Vine în șuvoi.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Dar unde, pe Caporal Popescu adică?
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Nu, apa de pe Pietrari..
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Rigolele unde trebuie instalate?
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Pe Pietrari.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: De pe Pietrari, aia de beton vine
metalică, carosabilă, cu niște spații mult mai generoase pentru captarea apei pluviale și la 20
metri mai sus mai instalăm una similară. Vom instala un geiger suplimentar imediat, în zona celui
existent, pentru că trebuie să ne corelăm și cu canalizarea existentă, să rezolve problema.
Dnul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Da.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Astea sunt cele două măsuri pe care le
putem lua repede. Cea de-a treia măsură mai bună, care ar rezolva definitiv problema, ar fi ca cei
de pe Costică Arteni să doneze strada aia, să putem construi un sistem de colectare a apei
pluviale. Scapă și ei de griji și toată strada Caporal Popescu și ce mai e în zonă.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: De exemplu, care a făcut blocul pe
Caporal Popescu de când a asfaltat, la Vasilache a venit șuvoi de apa, adică toată zona aia nu
poți să o direcționezi decât pe străzile Costică Arteni. În rest, prin curți, nu are cum să treacă.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Vine și de pe Aleea Pinului apa…
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: La vecinul Vasilache intră apa în curte.
Eu mă gândesc, ca în zonele în care se poate, colegii de la urbanism care sunt mai specialiști ca
mine sau ca noi, să găsească niște variante de direcționare a apei. Se pot face tuburi, traversări
subterane, să nu se strice strada, să o ducă undeva…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Apa aia trebuie să o descarci undeva,
asta e cea mai mare problemă.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Avantajul e că putem să o descărcăm în
Pârâul Târgului.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Unde în Pârâul Târgului? Doar în
capătul străzii. Strada nu ne aparține. Asta e problema cea mai mare. Noi putem să o descărcăm
gravitațional în Pârâul Târgului, e relativ simplu. Că în canalizare nu avem dreptul să o dăm. Ce
se întâmplă acum, că toate geiger-ile sunt conectate la canalizare, nu e un lucru agreat de
Uniunea Europeană. Din fericire pentru noi, e că nu ne mai pune nimeni să le scoatem, dar orice
fel de investiție nouă se face cu sistem de drenare ape pluviale în pârâuri, râuri și așa mai

departe. Nici o apă pluvială din Europa nu mai intră în canalizare. La noi e o situație existentă, la
fel cum e o situație existentă în toate localitățile din România, marea majoritate. Dar proiectele,
cel puțin de acum inainte, nu vor mai permite ca apele pluviale să intre în canalizare. Vor trebui
descărcate natural în căi naturale, pârâu, râuri și așa mai departe.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Din momentul în care depun cerere
riveranii de pe Costică Arteni cam în cât timp s-ar putea rezolva?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Deja e la licitație celălalt segment din
Costică Arteni și l-am aprobat în ședinta trecută. Cât să zic, intr-o lună de zile am dat drumul la
treabă, numai să o predea. Mai au pe acolo marinari, nu-s veniți, nu-i găsesc, sunt plecați prin
Canada. Primul segment e predate, a intrat deja la licitație. Costică Arteni, Aleea Teilor și Magazia
Teilor parțial. Așteptăm să vină și ei ca să putem să-l modernizăm. Cel mai bun sistem e un
sistem de colectare a apei pluviale, un sistem cu geigere sus și pe tot parcursul străzii. Când
facem asfaltul dăm și panta corespunzătoare, toată apa se duce gravitațional în Pârâul Târgului și
am scăpat de problemele existente.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Aveți idee când se apucă pe Pietrari?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Mai au, cred, trei săptămâni până la
finalizarea proiectului. Se prevalează și ei de întârzierea de la Ministerul Dezvoltării, că nu le-a dat
bani și că nu pot emite facturi și nu putem noi să-i strângem cu ușa că… merg pe principiul „nu ne
dați bani, nu facem”. Eu nu cred că ne prinde toamna cu ploile fără ca problema să fie rezolvată,
pentru că și ei sunt în ultimele etape ale perioadei contractuale și nu e o investiție care să necesite
mai mult de o zi de lucru.
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Am înțeles.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Mai au de făcut, au două pe Pietrari,
mai au una de făcut pe Dragoslav. Marea problemă e că apa se strânge în spate la Raiffeisen, pe
zona de blocuri punem o rigolă pe toată lungimea străzii. Pe Ștefan cel Mare tot aceeași problemă.
Sunt niste geigere, dar nu fac față, sunt mult prea mici pentru ce cantitate de apă vine. Toamna
asta va fi, te asigur.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Mai am o propunere de montare de
indicatoare rutiere pe străzile lăturalnice. Cel puțin pe 7 noiembrie, de pe Broșteni, străzile
lăturalnice sunt foarte multe străzi care nu au indicatoare rutiere.. Trebuie să acorzi prioritate de
dreapta sau …
D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Ca o paranteză.. eu am avut accident
acolo…. Și am întrebat pe d-nul polițist: care e regula aici? Păi, merge dreapta. Pe strada Cotești
cu Filaturii, 90% din cazuri, cel care vine de la Filatură se duce, că el crede că are drum cu
prioritate, dar nu are prioritate. Ar trebui să dea drumul celui din Cotești. Și am întrebat polițistul,
cum fac? A răspuns regula de dreapta. Nu cred că ar fi costisitor o cedează trecerea.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Şi printre blocuri dacă mergeți pe variantă,
venind dinspre 2 Grăniceri, către Catedrală, prima străduță la dreapta către garaje ar trebui pus
un indicator, pentru că acolo ar trebui acordată prioritate de dreapta. Cei care vin dinspre garaje
către Broșteni ar trebui să acorde prioritate de dreapta. La fel dinspre Broșteni către vulcanizare,
nu este nici un indicator.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Unde nu este semnalizat, da. Le vom
lua la rând împreună. Orice semn trebuie făcut cu acordul Poliției Române.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Sunt convins ca în unele zone nu se pot
instala acei stâlpi, dar legea spune că pe asfalt se pot monta acele semen…STOP. Sau cu
vopsea.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Discuția e una mai amplă și să vă spun
și de ce? Vorbim de o investiție care costa 1000 lei, da? Niște stâlpi și niște vopsea. Proiectul
costă de ordinul sutelor de milioane. Poliția rutieră ne cere proiect, un proiect nu pot să-l fac eu
sau cei de la urbanism sau dumneavoastră. Trebuie sa-l facă un reprezentant care ne-a spus o
sumă de 60.000 lei. Mi-a răspuns că stampila costă. Doar o persoană poate face proiectul acesta
pe toata zona Moldovei.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Proiectul e pentru fiecare intersecție?

D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Orice fel de sistematizare rutieră
necesită un proiect, avizat, autorizat ca și proiectul la casă.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Se poate face pentru mai multe străzi?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Se poate face pentru mai multe străzi.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Haideți să identificăm toate străzile unde
trebuie facut un singur proiect și atunci…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Mai avem prinşi în buget 60.000 lei
pentru sistematizare rutieră, cu care prefer să facem un sistem de reglare a traficului pe străzile
asfaltate prin PNNR, respectiv Nicolae Beldiceanu, 1 Mai, unde se parchează și pe stânga și pe
dreapta, Dragoslav, Ștefan cel mare, Eminescu…că trebuie să ne legăm cumva în partea de sus,
în funcție de ce ne spune proiectantul, strada Izvor și Aleeile de pe 2 Grăniceri. Suntem blocați la
cadastru. Cadastriștii au foarte mult de muncă, merg foarte greu din punctul ăsta de vedere și
proiectantul ne cere cadastru. Dacă nu avem cadastru, nu putem spune povești. Implementarea la
toată lucrarea la care v-am spus costă câteva mii de lei. Proiectul ne costă 60.000 lei.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Dar trebuie, e necesar.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Ştiu, dar…luăm în calcul și varianta
asta. La proiectul mare să mai bagăm două, trei intersecții. Ce voiam să vă mai spun este faptul
că, cu data de 1 septembrie, pe 31 august la ora 24 expiră perioada de contestații la autorizația
de mediu. La 00.00, 1 septembrie autorizația de mediu începe să producă efectele juridice legale,
adică avem autorizație de mediu, pe scurt. Pe 1 septembrie vom avea o ședință extraordinară de
Consiliu Local. Vă adresez invitația de pe acum, să puteți să participate. Va fi o ședință
extraordinară, cu un singur proiect de hotărâre…. desemnarea titlului de cetățean de onoare către
patru personalități care au contribuit de-a lungul carierei lor profesionale la spitalul Fălticeni. Atât
la cel vechi, cât și la cel nou. Ședința va avea loc aici, în Sala de Consiliu, la ora 10. E vorba de
domnul dr. Moldovan, doamna dr. Sigmund care profesează și acum la o vârstă înaintată, Maria
Hotzhauser, care este cunoscută printr-o serie de activități în ceea ce privește activitățile caritabile
și Adriana Filip, din Fălticeni, care a fost de un real folos și ajutor în primăvara anului trecut, cu
presiunea mediatică pentru obținerea fondurilor pentru spital, plus promovarea pe toate canalele
la care a avut ea acces, în mediul public, în mediul privat, posturi de radio, televiziune și așa mai
departe. Sunt patru persoane cu merite. Pe 1 septembrie trebuie să se mai execute în spital încă
o nebulizare, dezinfecție, sunt proceduri pe care le respectăm întocmai. Pe 2 septembrie
internăm primii pacienți.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Să înțelegem că s-au mutat deja o parte din
echipamente…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: În proporție de 90% s-au mutat. Am
mutat din 2017, 2018 încoace în ceea ce privește mobilierul și dotările. Vom avea o discuție în
Consiliul Local în care să avem posibilitatea cedării cu titlu gratuit, către alte spitale din județ, a
echipamentelor care nouă nu ne mai sunt necesare. Avem un echipament cumpărat în 2015, dau
un exemplu, nu l-am mutat în spitalul nou pentru că avem gama de top și rezervă, deci nu ne este
necesar. Şi acest echipament poate fi mult mai bun pentru un spital care are același aparat mai
vechi, de exemplu, din 2000. Nu e nou, există posibilitatea de transfer, cu aprobarea noastră, a
Consiliului Local că suntem proprietari, iar acel aparat, care pentru noi este unul vechi, să îl dăm
celor care au mai vechi cu 10-15 ani. Dar asta vom discuta ulterior, după o analiză foarte exactă
în spital. Așa că, rog să ne revedem aici pe data de 1 septembrie pentru ședința extraordinară.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință declară
ședința închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
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