ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27.07.2021, 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. 396 din 21.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, alin. 1, lit. a,
alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri locali din 19 convocați.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua! Mulţumesc că ați acceptat
invitația de a fi prezenți la şedința ordinară din luna iulie. Ordinea de zi v-a fost pusă la dispoziție,
cu materialele aferente, în termenul legal. Suplimentar, față de ordinea de zi, avem proiectul de
hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni la Festivalul
Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” - ediţia a XI – a, care se va
desfăşura în perioada 23 - 29 august 2021, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara 3,
Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B, în conformitate cu bugetul proiectului propus
prin solicitarea de Act Adiţional la Contractul de finanţare nr. 2698/23.07.2018, proiect de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al
investiției „Asfaltare străzi în municipiul Fălticeni str. Magazia Gării - parţial, str. Aleea
Teilor - parţial şi str. Costică Arteni – parţial”, proiect de hotărâre privind modificarea
prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei și aprobarea garantării creditului
din venituri proprii, Raportul de analiză şi evaluare a capcităţii de apărare împotriva incendiilor –
sem. I și o modificare la punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind
trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava,
în domeniul public al acestuia, în sensul eliminării punctului 2 al art. 1.
Se supune la vot ordinea de zi în totalitate , respectiv:
Proiectul ordinii de zi :
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 23.06.2021, 06.07.2021 şi
13.07.2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni
la data de 30.06.2021 - 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;
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 înfiinţarea serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate, precum si aprobarea Regulamentului pentru efectuarea
transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Fălticeni - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
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 trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul public al acestuia - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni
a unor suprafete de teren în vederea intabulării/înscrierii cu caracter definitive a dreptului
de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară si actualizarea datelor tehnice
cadastrale conform H.C.L. nr. 117/18.12.2008 și H.C.L. nr.56/24.06.2010- 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 atestarea apartenenței 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 aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru
închirierea unei suprafeţe de 10 m.p. teren situat pe str. Victoriei, f.n., proprietatea privată a
municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui cabinet/camera tehnică pentru instalare
echipamente de comunicaţii electronice - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării plății sumei de 1500 lei
reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru suprafaţa de 20

m.p. reprezentând parte din terasa Spitalului Municipal Fălticeni, situat pe str. Cuza Vodă
nr. 1, pentru închirierea în vederea amplasării unei antene de amplificare a semnalului
operatorului de telecomunicaţii mobile ORANGE ROMÂNIA 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;
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de bunuri disponibile pentru
compensare, în condițiile legilor speciale, a unor terenuri aflate în 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;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi
didactic auxiliar pentru luna IUNIE 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement si
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr.
86/27.05.2021 privind darea în administrarea Spitalului Municipal Fălticeni a unor imobile
aparținând domeniului 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;
14. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al
proprietarului construcţiei - 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;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în
vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
16. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului-C4 (CF nr. 41271,
situat în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, județul Suceava, care face
parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni, în vederea demolării

corpului de clădire –sală de sport şi edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi construcţii
cu aceeaşi destinaţie - 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;
17. 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;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni
la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” - ediţia a XI – a,
care se va desfăşura în perioada 23 - 29 august 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru
obiectivul de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”,
Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
Operatiunea B, în conformitate cu bugetul proiectului propus prin solicitarea de Act
Adiţional la Contractul de finanţare nr. 2698/23.07.2018- iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a
devizului general al investiției „Asfaltare străzi în municipiul Fălticeni str. Magazia Gării parţial, str. Aleea Teilor - parţial şi str. Costică Arteni – parţial” - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
21. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020
referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă
de 19.955.933 lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,

conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
22. Cererile numitilor Grosu Constantin Vasile şi Grosu Lilia adresate Consiliului local
înregistrate sub nr. 14244/30.06.2021 şi nr. 14329/01.07.2021;
23. Cererea numitului Daicu Aurel adresată Consiliului local înregistrată sub nr.
14496/02.07.2021.
Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu 19 voturi „pentru”.
D-na cons. local Cojocaru Eugenia – Liliana, d-na cons. Local Chirilă Violeta – Gabriela şi
d-na cons. local Edu Anca anunţă că la proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor
art.1 din H.C.L. nr. 86/27.05.2021 privind darea în administrarea Spitalului Municipal
Fălticeni a unor imobile aparaținând domeniului public al Municipiului Fălticeni şi la
proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru suprafaţa de 20 m.p.
reprezentând parte din terasa Spitalului Municipal Fălticeni, situat pe str. Cuza Vodă nr. 1,
pentru închirierea în vederea amplasării unei antene de amplificare a semnalului
operatorului de telecomunicaţii mobile ORANGE ROMÂNIA S.A. nu participă la dezbateri şi
nu-şi exercită dreptul de vot, iar dl. cond. local Pintilii Marius anunţă că la proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitii
“REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul Falticeni,
judetul Suceava – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B, în
conformitate cu bugetul proiectului propus prin solicitarea de Act Adiţional la Contractul
de finanţare nr. 2698/23.07.2018 nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot.
D-na cons. juridic Ciocan Simona 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 23.06.2021, 06.07.2021 şi
13.07.2021, acestea fiind aprobate cu 19 voturi „pentru”.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea
execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2021 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: După cum știți avem obligația să
aprobăm execuția bugetului municipiului Făticeni, trimestrial, semestrial și anual. Aceasta este
execuția bugetului la jumătatea anului, la 30 iunie 2021. Partea bună este ca înregistrăm un
excedent consistent, aproape 87 miliarde de lei vechi, bani care ne permit să asigurăm sursa de
finanțare pentru toate investițiile pe care ni le-am propus.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de şedință: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Aici au apărut ceva modificări faă de
proiectul initial, datorită unor modificări apărute mai târziu. Avem 190 mii lei, din care 160 mii lei
reprezinta un contract pentru realizarea unui cadastru gratuit. Sunt bani care vin de la bugetul de
stat pentru realizarea cadastrului. Încheiem un contract cu o firmă autorizată, urmând ca pentru
cetățeni cadastrarea să fie făcută gratuit de către stat. Sunt 20.000 lei pentru Utilităti Publice. Am
luat hotărârea să achiziționăm sare și nisip, pentru faptul că se scumpesc de la zi la zi. 10.000 la
Spații Verzi, pe motocositoare. Majorărăm şi fondul de rezervă. Aveți în referatele de specialitate
pentru toate sumele de bani pe care le rectificăm, atât în plus, cât și în minus. Dacă sunt întrebări
din partea dvs., vă stau la dispoziție.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
înfiinţarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si
aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin
curse regulate în municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Aşa cum am mai discutat cu câteva
şedințe în urmă, având în vedere necesitatea înființării unui serviciu de transport public local și în
urma solicitării de la cetățeni, orașul se dezvoltă foarte mult la periferii și nu există nici o
disponibilitate în ceea ce privește transport public, înființăm acest serviciu de transport public.
Avem deja realizat un studiu de fezabilitate, un studiu de trafic și niște trasee cu stațiile aferente.
Urmează să-l eficientizăm, să-l facem funcțional, astfel ca, în două, trei luni să-l avem funcțional.
Sunt cinci linii inițiale care acoperă toate zonele și toate cartierele orașului și conform studiului de
trafic se poate ajunge în orice loc, schimbând maxim o mașină. Marea majoritate a stațiilor se află
în apropierea instituțiilor de interes public, școli, grădinițe, pentru că ne dorim să rezovăm și o
problemă a traficului de dimineață. În mod sigur mai sunt probleme de discutat, vom reveni în
Consiliul Local cu toate celelalte aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul, de la stații, până la
prețul biletelor, subvenții, orar, trasee și așa mai departe. Este un pas pe care îl facem pentru
înființarea acestui serviciu de transport public.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: La indicatori de performanță, la punctul 6,
anexa nr. 1 la regulament… aș dori să se modifice, pentru că Parlamentul European deja a
adoptat o lege a mediului, iar până în 2030 suntem obligați să ne conformăm.. Aș ruga să fie de la
euro 6 în sus, iar la numărul de autovehicule electrice , un procent mai mare, nu minimum 30. Eu
aș prefera, dacă s-ar putea, să se adopte aceiași indicatori economici ca la Suceava. Ei acum au
multe microbuze electrice.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Din pacate noi nu avem nici acele
microbuze, nici infrastructura necesară pentru încărcarea electrică. Suntem la început de drum,
iar Suceava are avantaj că are sistem de transport public de zeci de ani. Ei au moștenit de pe
timpul comunismului sistemul și au accesat fonduri europene. Noi nu putem accesa pentru că nu
avem înființat acest sistem. Condițiile stabilite de noi sunt într-adevăr acele stabilite de legislație,
dar în același timp sunt şi într-o armonie cu ceea ce înseamnă partea de resurse financiare. Nu

putem impune unei firme să aibă autovehicule electrice, când noi nu avem posibilitatea de
încărcare . Minim 50% …aici nu am înțeles…
D-nul consilier local, ec. Stoica Cosmin: Ar fi condiția doar de euro 6.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Eu sunt de acord cu euro 6. În fiecare
an putem să marim și infrastructura de încărcare. Deocamdată, funcționează doar câteva stații și
durează foarte mult să încarci un microbuz care trebuie să stea la încărcat câteva ore. Deci
rămâne euro 6, iar celălalt sper că e în regulă.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cosmin: Şi vechimea, era evaluată odată cu euro 6.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Vechimea e la punctul 8, nu? Vechimea
e sub 10 ani. Cum să modificăm aici?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Euro 6, sub 5 ani.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Deci faceți modificările, vechime sub 5
ani și rămâne doar euro 6.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava,
în domeniul public al acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Facem un reglaj rutier, ca să zic așa, a
străzilor din Municipiul Fălticeni. Sunt două străzi, un drum de 50 m, din domeniul privat al
municipiului îl trecem în domeniul public. Este al nostru și acum, dar legea spune că drumurile,
căile de acces, trotuarele, parcările, trebuie să fie în domeniul public. Celălalt…. drumul agricol
prevăzut la punctul 2 o să intre pe o ședință ulterioară, deoarece nu avem încă de la cadastru
transformarea, în referatul lor. Pentru că el este acum cu destinația „livadă” și trebuie „drum”. A
fost drum dintotdeuna și este în continuare drum privat ,numai că nimeni nu a avut grijă să îl
separe sau să îl divizeze, să aibă categoria de folosință „drum”. Deci punctul 2 dispare.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafete de teren în vederea
intabulării/înscrierii cu caracter definitive a dreptului de proprietate în evidențele de
cadastru și carte funciară si actualizarea datelor tehnice cadastrale conform H.C.L. nr.
117/18.12.2008 și H.C.L. nr.56/24.06.2010- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba de strada Costică Artenie.
Apare strada Caporal Popescu, pentru că la momentul acela așa se chema. Este vorba de cele
patru suprafețe de teren, 940 m.p., 97m.p., 50m.p., 1576m.p. Așa au fost ele stabilite prin PUZ-ul
de la momentul respectiv. Ele sunt donate practic, de vecinii de pe stânga și de pe dreapta. Așa
cum v-am spus, sunt trei străzi paralele într-un cartier, perpendiculare pe strada Caporal Popescu.
Unii dintre ei au rezolvat deja această problemă și au făcut toate documentele și donează către
Primărie și va intra imediat la modernizare. Mai sunt încă două străzi în aceeași situație. În
concluzie, toate aceste suprefețe de teren formează un drum. Acel drum e donat de către ei și va

intra la modernizare. Noi îl includem în domeniul privat, apoi ulterior în domeniul public al
municipiului. Astea sunt etapele.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de
teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sunt suprafețe de teren care nu
apăreau în nici un inventar, le-am identificat și le includem în domeniul privat al Municipiului
Fălticeni.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea unei suprafeţe de 10
m.p. teren situat pe str. Victoriei, f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în
vederea amplasării unui cabinet/camera tehnică pentru instalare echipamente de
comunicaţii electronice - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Exista această camera tehnică în
curtea Școlii Gimnaziale Mihail Sadoveanu. Nu mi se parea corect ca un echipament de genul
ăsta să fie în curtea unei institutii școlare. Au fost de acord cu mutarea. Sunt 10 m.p. teren. Este
practic un container. Îl scoatem din curtea școlii, că nu era potrivit să fie acolo.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Vă rog să faceţi
propuneri pentru comisia de licitaţie.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria propune pe d-na consilier local, prof. Luminița
Corbu ca membru titular și pe d-na consilier local Edu Anca ca membru supleant.
În urma exercitării votului secret, d-na consilier local, prof. Luminița Corbu a fost
desemnată membru titular cu 15 voturi „pentru”, iar d-na consilier local Edu Anca a fost
desemnată cu 15 voturi „pentru” ca membru supleant.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea efectuării plății sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în
baza unui titlu executoriu - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.

D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba de un proces foarte lung,
din 2001. Are aproape 20 de ani acest proces. Solicită o suprafață de teren de 800m.p., pe
strada Republicii nr. 9. Noi am oferit posibilitatea să primească despăgubiri financiare, însă nu a
fost de acord. Ne-am judecat, au câștigat partial și trebuie achitaţi 1500 lei cutitlu de cheltuieli de
judecată.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
stabilirea cuantumului chiriei pentru suprafaţa de 20 m.p. reprezentând parte din terasa
Spitalului Municipal Fălticeni, situat pe str. Cuza Vodă nr. 1, pentru închirierea în vederea
amplasării unei antene de amplificare a semnalului operatorului de telecomunicaţii mobile
ORANGE ROMÂNIA S.A.- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: În demersurile deschiderii spitalului am
mai întâmpinat un obstacol. Nu era suficient loc în interior care să asigure funcționarea aparaturii.
Prin urmare am contactat firma, au venit cu varianta să amplaseze antena pe terasa spitalului.
Trebuie stabilit o valoare a acestei chirii, pentru ca Spitalul este domeniu public. Rezolvăm
problema semnalului. E un compromis pe care l-am făcut și pentru noi și pentru funcționarea
aparaturii din spital.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”. D-na cons.
local Cojocaru Eugenia – Liliana, d-na cons. Local Chirilă Violeta – Gabriela şi d-na cons. local
Edu Anca nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
stabilirea destinației de bunuri disponibile pentru compensare, în condițiile legilor speciale,
a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Legea ne obligă să afișăm terenurile
care sunt în proprietatea privată a municipiului şi care pot fi oferite celor care au dreptul să
primească terenuri în compensare.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna IUNIE
2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Dnul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Ştiți foarte bine că este atributul
Consiliului Local de a aproba plata personalului didactic care lucrează în școli și fac navetă.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 86/27.05.2021 privind darea în administrarea
Spitalului Municipal Fălticeni a unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de şedință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Când am facut documentația pentru
autorizaţia de mediu, ni s-a solicitat să separăm trei clădiri, respectiv rezervorul apă, utilaje răcire
și scări exterioare. Lăsăm spitalul separat. Modificăm hotărârea din mai. E o solicitare a lor, așa
ne-au , spus așa facem.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 16 voturi „pentru”.
D-na cons. local Cojocaru Eugenia – Liliana, d-na cons. Local Chirilă Violeta – Gabriela şi d-na
cons. local Edu Anca nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu
respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sunt suprafețe de teren sub garaje
concesionate. Legea dă dreptul proprietarilor de construcții să le cumpere. Respectăm dreptul de
preempțiune a proprietarilor de construcții. Nu sunt proprietari de teren. Clădirea este
concesionată, dar legea dă dreptul proprietarului, în cadrul legal, să își achiziționeze terenul.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor
suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.

D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Avem câteva solicitări de concesionare
a unor suprafețe de teren pentru extinderea unor spații. Procedura spune că trebuie aprobat
studiul de oportunitate a Consilului Local, să vedem dacă există oportunitatea concesionării.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
schimbarea destinaţiei imobilului-C4 (CF nr. 41271, situat în municipiul Fălticeni, str.
Nicolae Beldiceanu, nr. 23, județul Suceava, care face parte din baza materială a Şcolii
Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni, în vederea demolării corpului de clădire –sală de sport
şi edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi construcţii cu aceeaşi destinaţie - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba de sala de sport pe care
vrem să o construim la Școala Ion Irimescu. Se va construi pe terenul pe care se află sala veche
acum. Am făcut o solicitare la Ministerul Educației să vedem dacă este necesar obținerea avizului
pentru demolare. Răspunsul a fost că este necesară o demolare. Prin urmare, reluăm întreaga
procedură. Noi nu schimbăm destinația, dar iar nu vreau să comentez foarte mult, așa ne-au
spus, așa facem. Ne mai întârzie cu vreo două luni treaba asta, dar dacă așa trebuie, așa facem.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
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 – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Legea permite chiriașilor să își
achiziționeze apartamentele ANL. Avem o solicitare de la d-nul IrinaVasile, ap.14.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni la Festivalul Internaţional de Teatru
pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” - ediţia a XI – a, care se va desfăşura în perioada 23 29 august 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba de Festivalul de Teatru
“Grigore Vasiliu Birlic”. Şi anul acesta îi sprijinim în derularea activității. Sarcina noastră este de a

suporta cheltuielile în valoare de 22.500 lei cu spectacolul „Natură moartă cu nepot obez” al
Teatrului Odeon Bucureşti. Se aprobă utilizarea gratuită pentru spectacole a curţii interioare a
Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, a curţii Colegiului Naţional “Nicu Gane”Fălticeni, în baza
acordului unităţii de învătământ, şi a Amfiteatrului din incinta Bazei de Agrement „Nada Florilor”
Fălticeni. Punem la dispoziție gratuit spații din domeniul public, așa cum ne-au solicitat, asigurăm
ordinea publică cu ajutorul Poliției Locale.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cozmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea
proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitii
“REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul Falticeni,
judetul Suceava – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B, în
conformitate cu bugetul proiectului propus prin solicitarea de Act Adiţional la Contractul
de finanţare nr. 2698/23.07.2018 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba de proiectul care se
apropie de final, Școala Gimnazială “Ioan Ciurea”. S-au modificat anumite chestiuni, trebuie reglat
și bugetul local astfel, încât să fie în concordanță cu valoarea proiectului.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 18 voturi „pentru”. Dl. cons.
local, prof. Pintilii Marius nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al investiției „Asfaltare
străzi în municipiul Fălticeni str. Magazia Gării - parţial, str. Aleea Teilor - parţial şi str.
Costică Arteni – parţial” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cozmin – preşedinte de şedință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: V-am mai spus în timpul ședinței.
Erau două străzi prinse inițial, Magazia Gării -parțial și Aleea Teilor - segmentul dintre Sala
Udișteanu și Biserica Sf. Andrei. Cele trei străzi vor intra în reabilitare. Prețul este de aproximativ
7 milioane lei. După cum vedeți şi în devizul general, care cuprinde absolut toate capitolele
stabilite de legislație, parte de montaj, asfalt, că asta interesează cel mai mult, 1.440.000 lei.
Restul reprezintă studii de teren, proiecte, cheltuieli pentru investiția de bază, taxe, acorduri, avize
ISC și toate celelalte capitole prevăzute de legislația urbanistică.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Suprafața de vis -a –vis de Gară, în
continuarea Magaziei Gării, bănuiesc că aparține C.F.R.-ului, nu?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Da…. partea betonată.

D-nul consilier local, ec. Stoica Cosmin: Există vreo posibilitate de a fi donată de ei?
S-au făcut demersuri în sensul asta?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Nu există posibilitate să ne-o
doneze. Totuși ei sunt societate comercială. Acolo e problemă litigioasă foarte veche și foarte
complicată. Pentru că toată suprafața aia aparține CFR-ului, iar acesta s-a împărțit. Nu e ușor de
clarificat care și cum sunt proprietari. Noi mai avem un litigiu acolo pe rol. Toată acea suprafață
betonată aparţine unor proprietary. Noi i-am somat să facă curățenie, dar ni se cam întorc
hârtiile, în sensul că dam o amendă la CFR Călători și de fapt, terenul nu le aparține lor. Nu
avem cum interveni.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei și aprobarea garantării
creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Exact ceea ce vă spuneam când
discutam de rectificarea bugetară. Luăm anumite investiții de pe bugetul local, ca să diminuăm
presiunea de pe bugetul local, să putem să folosim banii la altceva și să le mutăm pe credit,
pentru că acolo avem disponibilitate și e păcat să nu folosim banii, cei aproximativ 7 milioane. Am
plătit la timp comisioane, dobânzi și suntem bine poziționați. Avem disponibilitate aprobată deja
pe 2021. Putem să folosim acești bani și propun să modificăm structura internă. Creditul rămâne
la aceeași valoare contractată, numai că modificăm lista de investiții. Luăm de pe bugetul local și
punem aici unde avem disponibilitate financiară și adăugăm obiectivele propuse.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de ședință: Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu din 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
Cererile numitilor Grosu Constantin Vasile şi Grosu Lilia adresate Consiliului local înregistrate sub
nr. 14244/30.06.2021 şi nr. 14329/01.07.2021 şi Cererea numitului Daicu Aurel adresată
Consiliului local înregistrată sub nr. 14496/02.07.2021.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Mai sunt două informări… un Raport al
Serviciului de Situații de Urgență care nu se votează. Este dat spre analiză și luare la cunoștință
Consiliului Local și o solicitare a d-lui Grosu Constantin Vasile și a d-nei Grosu Lilia. Primăria a
dat răspunsul, având în vedere că este adresată Consiliului Local, am pus-o spre studiu. Lucrurile
sunt comice, nu poți să decizi schimbarea datei decesului. Primăria a dat răspuns la solicitare. Dnul Grosu vrea multe …scutiri la taxele locale, vrea un loc de veci. Primăria nu are cimitir în
administrare, deci nu putem onora cererea dumnealui. Este pe ordinea de zi a Consiliului Local,
nu este nevoie nici să votăm, nici să dăm vreun răspuns.
Vă mulțumesc şi rog să se consemneze că sunt în concediu de odihnă 7 zile.
D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin – preşedinte de şedință: Mulțumim. Declar
şedința închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local, dr. Ilie Cosmin

p. SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Cons. juridic Ciocan Simona

