ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27.05.2021, 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. 282 din 21.05.2021, 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! Bine ați venit la ședința
ordinară a Consiliului Local pe luna mai. Materialele pentru ședință v-au fost puse la dispoziție în
termenul legal. Suplimentez ordinea de zi cu încă un proiect, cu caracter urgent, respectiv: proiect
de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal Fălticeni a unor imobile
aparținând domeniului public al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
Se supune la vot ordinea de zi în totalitate respectiv:
1. Procesul – verbal al şedinţei din data de 29.04.2021;
2. 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;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanţilor privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2021 - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul
acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2021 - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare Suceava să declanşeze procedura de selecţie a membrilor
Consiliului de Administraţie al Societăţii ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
6. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 20.575 lei în
vederea organizării unor activităţi culturale, artistice, relgioase, comemorative şi sportive în
perioada 29 mai – 6 iunie 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor;
7. Proiect de hotărâre pentru repartizarea prin închiriere a unor locuinţe pentru tineri
destinate închirierii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor;
8. Proiect de hotărâre privind 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;
9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a
unei suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de
proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
10. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Fălticeni pentru rectificarea
situației cadastrale (rectificarea hotarului) a imobilului având nr. cadastral 40469,
proprietate privată a municipiului Fălticeni, fără modificare de suprafață - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
11. Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare asupra terenurilor
proprietate publică, aferente unor unități de învățământ, pe perioada realizării obiectivelor
de investiții - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, Comisia

pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
12. Proiect de hotărâre privind darea in administrarea Spitalului Municipal Falticeni a
unor imobile apartinand domeniului public al Municipiului Falticeni- initiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
13. Raportul primarului municipiului Fălticeni asupra situaţiei gestionării bunurilor;
14. Informarea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă înregistrată sub nr. 10235/13.05.2021;
15. Adresa înregistrată sub nr. 11228/20.05.2021 privind solicitarea depunerii declaraţiilor
de avere şi de interese;
Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă în totalitate 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 darea în administrarea
Spitalului Municipal Fălticeni a unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Fălticeni
nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot, iar d-l consilier local Gabriel Matei anunţă
că la proiectul de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare asupra terenurilor proprietate
publică, aferente unor unități de învățământ, pe perioada realizării obiectivelor de investiții nu
participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa consiliului
local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică sunt
însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate, avize ale comisiilor de
specialitate, precum şi celelalte documente care au condus la respectivele iniţiative.
Se supune la vot procesul-verbal al şedinței din data de 29.04.2021, acesta fiind aprobat cu
19 voturi „pentru”.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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: Sunt anumite lucruri pe care dorim sa le
operăm in bugetul local. Avem încasată o suma de bani mai mult decat prevederea initiala si
diminuam cu 15 mii lei valoarea alocată Directiei de Utilitati Publice. Spitalul Municipal solicita
modificarea intregii investitii. În plus, avem o alocare de 23.800 lei pentru autorizarea
documentatiei elaborata in 2018 pentru Sectia Pneumologie. Proiectul este vechi. Dar s-au
modificat normativele ISU. Daca inainte trebuiau doi hidranti la 100 de pacienti, acum trebuie la 50
de pacienti. Prin urmare, trebuie adaptat dupa normativele ISU si apoi pus spre executie.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu sunt.
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 Ghidului solicitanţilor privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
proiectelor sportive pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;

D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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: Finanatarea pe Legea 350 presupune o
procedura specifica, respectiv aprobarea de catre Consiliul Local a Ghidului solicitantilor privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive. Banii sunt alocaţi in bugetul de
venituri si cheltuieli, aprobat pentru anul acesta. Practic, asta este a doua etapa. Dăm posibilitatea
tuturor sportivilor sa se inscrie la aceasta finantare nerambursabila pe ideea realizarii obiectivelor
propuse in plan sportiv.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenții? Nu sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru” (dl. cons. local
Darabă Iulian – Cezar 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 Ghidului de eligibilitate pentru programul acţiunilor din domeniul culturii în
Municipiul Fălticeni pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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: Da, e cam acelasi lucru ca la activitatile
sportive, doar ca de data asta se refera la activitatile culturale. Se aproba Ghidul de eligibilitate.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu sunt.
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
acordarea mandatului special Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să
declanşeze procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii
ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Comisiie?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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: Municipiul Falticeni, asa cum stiti, este
membru in aceasta Asociatie Judeteana de Apa si Canalizare (AJAC). Prin urmare, la nivelul
Primariei Falticeni trebuie sa acordam asociatiei acest mandat special prin care, conform
legislatiei, sa declanseze procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al
Societăţii ACET S.A Suceava. E o chestiune pe care o facem in fiecare an, o procedura.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu sunt.

Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind alocarea
de la bugetul local a sumei de 20.575 lei în vederea organizării unor activităţi culturale,
artistice, religioase, comemorative şi sportive în perioada 29 mai – 06 iunie 2021- iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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: Asa cum stiti, 1 iunie este Ziua
internationala a copilului şi in fiecare an Primaria Municipiului Falticeni organizeaza diverse
activitati. Dat fiind si contextul actual, activitatile vor fi mult reduse si diminuate, in sensul ca nu
vom mai avea nici un spectacol, nici o destindere de acest gen, care presupune si o anumita
distantare. Vom face un turneu in colaborare cu Asociatia “Club Sportiv Nada Florilor” din
Falticeni. Sprijinim in organizare si partea de premiere. Aveti in anexa nr. 2 toate cheltuielile pe
care le estimam pentru aceste activitati. Plus de asta, coroana de flori pentru ziua eroilor pe data
de 10 iunie. Şi cu ocazia asta va adresez si invitatia sa participati la depunerea coroanelor de flori
si o scurta slujba de pomenire in memoria eroilor.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect privind repartizarea prin
închiriere a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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: Ni s-au eliberat doua locuinte ANL, una
pe strada Victoriei, bloc 90, iar cealalta pe Bulevardul 2 Graniceri blocul 59. Prima pe lista de
prioritati este d-na Condur Mirela. Am avut o executare silita acolo, un cetatean rau platnic plecat
de ceva vreme in strainatate. Procedura a fost foarte anevoiasa si lunga. A durat aproape doi ani
de zile. Partea buna e ca am reusit sa incheiem si o repartizam d-nei Trifan Ioana Cristina, care
este urmatoarea pe lista de prioritati. De fapt nu este urmatoarea, este a opta, dar cei dinaintea ei,
avand in vedere ca e o garsoniera si au familie numeroasa, opteaza sa mai astepte pana se iveste
un apartament. Aici este vorba de o garsoniera.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am si eu o întrebare pentru d-na Busuioc,
exista posibilitatea ca cererile initiale sa fie puse in aceste proiecte?
D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Da, dar parca tot dvs. ati fost cel care ati
sesizat ca nu ar trebui sa le mai punem, conținând date cu caracter personal. Le putem pune
blurându-le datele personale, sa ramana doar numele. Sigur.
D-nul consilier local ,ec. Stoica Cozmin: Nume, prenume si atat. Asta am zis, adică
pentru transparenta.
D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Da, dar m-am gandit ca daca sunteti
interesat, puteti veni la birou si le puteti analiza. Dar e in regula.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Sesizarea nu vine doar din partea mea, mai
sunt si altii interesati. Au citit procesele - verbale si au citit si proiectele de hotarari si de asta…

D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Am inteles, pe viitor ne vom conforma.
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Ceilalti sapte care au fost inainte au fost
consultati explicit?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Da, sigur ca da.
D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Au dat si declaratii.
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Ok.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Au dat declaratii. Daca cititi in procesul verbal al comisiei sunt cereri inregistrate cu nr. 10.928, 10.950, 10.975. Numitii Tudosa Cristina
Ionela, Macovei Razvan, Irimia Oana Elena, Pinticanu Andrei, Prisaca Florentina si-au exprimat
dorinta in scris de a astepta repartizarea unui apartament. Urmatoarea pe lista de prioritati este
d-na Trifan Ioana. Nu numai ca au fost anuntati, au dat şi o declaratie scrisa în sensul ca asteapta
un apartament. Lista de prioritati e afisata in holul Primariei. Puteti sa o consultati oricand. Este
publica si pe site. In acea lista de prioritati erau vreo 26 cred din care 4 au primit. Mai sunt vreo 22.
Daca finalizam anul acesta blocul de pe Ana Ipatesscu 51, am terminat lista.
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, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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 suprafete de teren pe care le-am
identificat in urma masuratorilor cadastrale si trebuie să le includem in domeniul privat al
municipiului. Conform procedurii atestăm apartenena la domeniul privat a acestor suprafete de
teren.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu sunt.
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 unei suprafețe de teren în vederea
întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru
și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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 acelasi lucru, doar ca asta e prima
etapa pentru a ajunge la atestarea apartenentei la domeniul privat. Trebuie sa facem includerea in
domeniul privat a acelei suprafete de teren.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu sunt.
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 acordul
Municipiului Fălticeni pentru rectificarea situației cadastrale (rectificarea hotarului) a
imobilului având nr. cadastral 40469, proprietate privată a municipiului Fălticeni, fără
modificare de suprafață - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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: Modificam doar un hotar, astfel incat
vecinii acestui teren, proprietarii unor spatii comerciale, sa aiba acces in spatele constructiilor.
Deocamdata nu au acces, pentru ca trebuie sa treaca pe niste proprietati private. Modificand
aceasta forma a terenului, fara sa modificam suprafata, le permitem accesul in spatele
constructiilor la care sunt proprietari.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu sunt.
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
preluarea dreptului de administrare asupra terenurilor proprietate publică, aferente unor
unități de învățământ, pe perioada realizării obiectivelor de investiții - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa – 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 investitiile pe care ne
dorim sa le derulam la unitatile scolare. Aşa cum stiti, terenurile sunt proprietatea noastra, dar ei au
statutul de administrator. Ca sa putem realiza investitia, trebuie sa preluam temporar acest drept
de administrare, astfel incat sa putem sa implementam investitia pe care ne-am propus-o. Vorbim
de construire cantină Scoala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu”, modernizare şi extindere grupuri
sanitare Colegiul Tehnic “Mihai Bacescu“, construire sala de sport si demolare sala de sport
existenta la Şcoala “Ion Irimescu” si dotare cresa la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 18 voturi „pentru”. (d-nul consilier
local Matei Gabriel nu participă la dezbateri şi nu îşi exercită dreptul de vot).
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind darea in
administrarea Spitalului Municipal Falticeni a unor imobile apartinand domeniului public al
Municipiului Falticeni- initiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de comisie: Avizul comisiilor.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminiţa– 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: Înainte de a deschide spitalul nou din
municipiul Falticeni trebuie sa-l dăm in administrare. Investitia a fost derulata de catre Primarie, dar
avand in vedere ca cei care il vor folosi, adica Spitalul Municipal Falticeni, trebuie sa incheie o
serie de contracte cu furnizorii de utilitati, il transmitem in administrare. Dupa cum vedeti, aveti si
raspunsul la intrebarea: “Cat a costat acest spital?” Valoarea de inventar este de 78.188.331 lei.
Aproape 800 miliarde de lei. Din aceştia 710 miliarde sunt pentru etapa a doua, din 2012 incoace,
iar 90 miliarde de lei, in prima etapa, din 1991 pana in 1997. Suma mi se pare extrem de mica in
comparatie cu alte investitii pe care le auzim. Cam asta este valoarea Spitalului Municipal Falticeni,
valoarea constructiei, valoarea de inventar. Cand spun valoare de inventar, nu ma refer doar la

spital. Sunt mai multe dependinţe. Este vorba de spitalul nou, adapostul de aparare civila, statia de
oxigen, centrala termica noua, grup electrogen si statia de pre-epurare. Toate aceste şase
componente constituie Spitalul nou si anexele functionale. Daca ma intrebati cand il deschidem,
probabil in vreo doua, trei saptamani. Astazi am transmis din nou la ISU documentatia, care nu a
incaput intr-un Duster si a fost dusa cu ambulanta de transport. Va dati seama ce efort este sa
analizezi aceste hartii.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”. (Cojocaru
Eugenia –Liliana, Edu Anca şi Chirilă Gabriela – Violeta nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită
dreptul de vot).
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv Raportul primarului municipiului
Fălticeni asupra situaţiei gestionării bunurilor;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Acesta nu se voteaza, este o informare.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv Informarea Serviciului pentru
Situaţii de Urgenţă înregistrată sub nr. 10235/13.05.2021.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv Adresa înregistrată sub nr.
11228/20.05.2021 privind solicitarea depunerii declaraţiilor de avere şi de interese;
D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Şi eu va rog sa respectaţi termenul de
depunere pana pe 11 iunie, ca sa putem si noi comunica in termen la Agentia Nationala de
Integritate. Daca aveti ceva nelamuriri, va stam la dispozitie.
Se trece la punctul DIVERSE:
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Doua probleme pe care le intalnesc zi de zi.
Pe Voluntarilor, pe Ion Creanga, pe Vasile Ciurea sunt tot felul de reparatii facute sau persoane
care s-au racordat la apa sau canalizare, iar cei ce au beneficiat de aceste reparatii nu au venit sa
refaca strada la forma initiala. S-a emis un aviz pentru chestia asta?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Procedura spune in felul urmator: in
momentul cand primesti autorizatia de constructie pentru bransament se elibereaza permisul de
interventie. Acesta presupune si o suma de bani pe care o vireaza intr-un cont al Primariei cu titlu
de garantie. Dar daca nu reuseste sa aduca strada la starea iniatiala sau nu vrea, noi putem uza
de acei bani ca sa facem reparatii in locul lor, dar trebuie sa fie in perioada de autorizatie de
constructie.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Cel putin pe Voluntarilor stiu ca sunt doua
reparatii, una facuta de beneficiar si una facuta de cei de la ACET. Cea de la ACET…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Daca e vorba de o avarie, cea de la
ACET , o asfaltam noi si ne-o refactureaza ei. Adica refacturam la ei si ne platesc, daca e vorba de
o avarie.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: A fost avarie.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Noi suntem cei care facem, dar dupa
ce primim unda verde de la ei, ca sa spun asa. Noi in contractul cu strazile avem prinsa o clauza
in care asfaltam avariile A.C.E.T.-ului, numai dupa ce ei ne comunica asta si daca sunt de acord sa
le plateasca.
Dnul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am inteles. A doua problema este spalarea
strazilor. Sa va arat acum ceva. Acesta este un filtru de polen. Normal asa ar trebui sa arate, dar
mergand pe strazile din Falticeni, cam asa arata.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: E de polen sau de aer?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Filtru de polen. Filtru original, cu hartie destul
de groasa. Ganditi-va ca noi inhalam tot. Exista posibilitatea de a spala strazile? Eu unul, intr-un an
si jumatate am vazut o singura masina de spalat strazile, dar nici macar nu folosea apa. Doar cu
periile si a ridicat ditamai praful.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin - Coman: Dar nu avem masina care spala
strazile, avem una care matura, da.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Care curata …
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Vom lua in calcul, nu avem la Directia
de Utilitati Publice masina de spalat, avem doar masina de maturat. Achizitionam acum un tractor
cu instalatie de maturat, care are si bazin de apa.

D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Ideea e ca daca tot avem acei bani in plus,
ma gandesc ca ar fi bine sa achizitionam. Ca sugestie, daca mergeti in Bucuresti ,vis-a vis de
AFM, pe partea cealalta, pe Splaiul Independentei, exista o pompa de apa care trage apa din
Dimbovita si alimenteaza bazinele masinilor care spala. Acelasi lucru putem face si noi, sa
discutam cu proprietarii, sa ne permita montarea unei pompe de apa.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Din punctul meu de vedere, cum
cunosc eu legislatia, ce se intampla in Bucuresti este ilegal. Nu ai cum sa iei apa din Dimbovita ca
sa speli strada. E ilegal. Nu numai din punctul de vedere al mediului, dar si din punctul de vedere
al platii. Tot ceea ce inseamna apa curgatoare de suprafata sau subterane sunt proprietatea
statului. Stiti ca sunt cei care au livezi, au puţuri si uda gradinile, da? Stiti ca alea se contorizeaza?
Din Dîmboviţa se contorizează apa aia? Mi-e greu sa cred. Oricum, o masina de spalat strada
trebuie achizitionata.
D- ul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Este vorba de sanatatea noastra in principal.
Si masina de la care am scos filtrul asta o folosesc special in oras. Va sfatuiesc sa va scoateti
filtrele de la masini…sa vedeti.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Trebuie într-adevar, sunt necesare.
Numai ca acum avem o campanie in care curatam geigerele. Cate se pot scoate, nu va vine sa
credeti. Nu vorbim de praf si de pietris, ci de tot felul de mizerii. De la muraturi pana la alte
chestiuni care nu au ce cauta pe canalizare. Spre exemplu, la internat la „Nicu Gane” au gasit
borcane pe canalizare.
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: As mai avea o problema. Oarecum in
aceeasi zona, pe pietonala, pe asa numita „faleza”, am fost in doua randuri, si anul asta o data, si
anul trecut, martor la aproape niste nenorociri. Ma refer la biciclete care merg cu foarte mare
viteza. Cred ca am avea nevoie de o semnalizare suplimentara mai ferma, de niste actiuni in
sensul asta. Din punctul meu de vedere, e o chestiune de timp, la cum vad ca se circula…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este interzis.
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Ştiu ca este interzis, dar cred ca ar fi
oportun sa facem ceva mai mult in sensul asta, nu stiu, cu politia locala, cu semnalizare, cu ceva,
ca sa evitam asta…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Cei mai reticenti stiti cine sunt, nu?
Parintii.
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Da, da. Îmi dau seama. Ideea e ca una este
copilasul de 4, 5 anisori care merge cu o tricicleta si una este cand are 18 ani si merge cu 20 la ora
printre copii.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Vom face o actiune cu Politia locala,
punctuala, pe chestiunea asta. Multumesc.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă declară
ședința închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal.
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