ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 27.03.2020, in cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin
Dispoziţia nr. 451 din 20.03.2020, modificată prin Dispoziţia nr. 457/25.03.2020, in
conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 17 consilieri locali din cei 19 convocați. Lipsesc
motivat dl. cons. local Sburlea Vasile şi dna cons.local Chirilă Violeta.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară, în această locatie , având în
vedere situaţia în care ne aflăm.
Suplimentar pe ordinea de zi mai sunt două proiecte, respectiv proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - şi
proiectul de hotărâre privind completarea prevederilot HCL nr. 133/31.08.2017 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa
consiliului local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, adică sunt însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au
condus la respectivele iniţiative.
D-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in
totalitate, respectiv:
1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.02.2020 şi 13.03.2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru
programul acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2020 iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisia pentru 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 decontării navetei personalului
didactic şi didactic auxiliar pentru luna FEBRUARIE 2020 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman;

Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisia pentru 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 organizarea licitaţiei publice deschise pentru
achiziţionarea de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului
Fălticeni, precum şi aprobarea documentaţiei corespunzătoare - 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 stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a
managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, precum şi completarea prevederilor HCL nr.
28/30.06.2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a
unităţilor subordonate - 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 transformarea unui post din cadrul Spitalului
Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si
de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a două locuinţe ANL
către titularii contractelor 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 amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe
sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 5, domnului Muraru
Raymond – Dan - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
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 agremen, si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
9. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi
eliberate la nivelul 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 şi
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al
Municipiului Fălticeni a două 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;
11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei datorate bugetului
local al Municipiului Fălticeni de către agenții economici cărora li s-a suspendat
activitatea pe perioada stării de urgență la nivel național - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, si Comisia pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement
13. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilot HCL nr.
133/31.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ,
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
14. Raportul Primarului municipiului Fălticeni privind Starea economico –
socială şi de mediu a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Fălticeni pe anul
2019.
Ordinea de zi se aproba cu 17 voturi pentru.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare
procesele – verbale ale şedinţelor 17 voturi pentru.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul acţiunilor din domeniul
culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe
Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru
luna FEBRUARIE 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.

D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimite de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru achiziţionarea de imobile
(apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Fălticeni, precum şi aprobarea
documentaţiei corespunzătoare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă: Vă rog
să faceti propuneri pentru desemnarea membrilor în comisia de licitatie.
În urma propunerilor şi a exercitării dreptului de vot au fost desemnati in comisia
de licitaţie dl. cons. local Sandu Ioan – Sergiu şi dl. cons. local Matei Gabriel.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimite de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a managementului Muzeului de
Artă “Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi
completarea prevederilor HCL nr. 28/30.06.2011 privind modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al
primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor subordonate- iniţiator, primar – prof.
Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
D-na cons. local Popa – Ion Olguta propune mai multe amendamente, după cum
urmează:
„ I.Amendamente privind completarea prevederilor Regulamentului de
organizare si desfășurare a evaluării managementului la Muzeul de Artă „Ion
Irimescu”
Art.7 din proiectul de hotarare devine
- 7.1 Se aprobă completarea prevederile Regulamentului de organizare si
desfășurare a evaluării managementului la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” art. 5, alin. (2)
cu următorul paragraf:
„ Comisia de evaluare are în componență__3_ (nr.) membri.” (poate fi si o alta
propunere a numarului de membri )
Art. 7.2- Se aprobă completarea prevederile Regulamentului de organizare si
desfășurare a evaluării managementului la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” art. 13, alin. (1)
cu următorul paragraf:
„ Comisia de soluționare a contestațiilor are în componență_3__(nr.) membri.”
Art. 7.3 - Se aprobă completarea prevederile Regulamentului de organizare si
desfășurare a evaluării managementului la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” art. 10, alin. (1)
cu următorul paragraf:
„ Secretariatul comisiei de evaluare are în componență_3__ (nr.)membri.
II.Articole modificate:
Art. 3 (din proiect) – Secretariatul comisiilor prevăzute la art. 1 și 2 va fi asigurat de către
comisia desemnată prin dispoziție a primarului municipiului Fălticeni;
Art. 4 (din proiect) – După aprobarea nominala de către Consiliul Local al municipiului
Fălticeni a reprezentanților instituțiilor prevăzute la art. 1 și 2 potrivit propunerilor primite
din partea unitatilor muzeale, emiterea deciziei comisiei de evaluare și a deciziei comisiei
de soluționare a contestațiilor se va face prin dispoziția primarului municipiului Fălticeni;
Art. 5 (din proiect) - Se desemnează în comisia de evaluare a managementului Muzeului
de Artă „Ion Irimescu” următorii reprezentanți ai Consiliului Local Fălticeni, Muzeului
Național al Bucovinei Suceava, Muzeului Judetean Botoșani :
Art. 6 (din proiect) - Se desemnează în comisia de soluționare a contestațiilor asupra
modului de respectare a procedurii privind a managementului Muzeului de Artă „Ion
Irimescu” următorii reprezentanți ai Consiliului Local Fălticeni, Muzeului X, Muzeului
Național al Bucovinei Suceava, Muzeului Judetean Botoșani :
III.Articole eliminate: art. 7
Motivarea amendamentelor /modificarilor propuse
Din prevederile anterior menționate rezultă că autoritatea (Consiliul Local)
desemnează prin hotărâre membrii comisiei de evaluare.
Nu există prevederi în Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării
managementului la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” referitoare la aprobarea componenței
comisiei!
Nu există prevederi cu privire la numărul de membri ai comisiei!

-

-

-

-

Așadar, în lipsa unei prevederi în Regulamentului de organizare si desfășurare a
evaluării managementului la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”
cu privire la numărul
membrilor comisiei, stabilirea unei comisii de evaluare formată din 3 membri apare ca
fiind ilegală. În acest context se impune stabilirea prin HCL a completării Regulamentului
de organizare si desfășurare a evaluării managementului la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”
cu prevederi referitoare la numărul membrilor comisiei de evaluare. Caracter impar al
numărului de membri ai comisiei nu stabilește numărul de membri.
Totodată se impune și adoptarea unor prevederi cu privire la numărul de membri ai
comisiei de soluționare a contestațiilor rezultatului evaluării în contextul în care în în
Regulamentul adoptat prin HCL nr. 25/2018 nu au fost identificate prevederi referitoare la
comisia de soluționare a contestatțiilor cu excepția art. 12, alin. (2) și art. 13, dispoziții
care fac trimitere la art. 21 din ordonanță și care stabilesc că numărul membrilor este
impar.
Art. 3 din proiect nu este în concordanță cu dispozițiile legale deoarece:
în conformitate cu art. 9 din Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării
managementului la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” mandatul de membru al comisiei
încetează după finalizarea evaluării activității managerului. Astfel, raportat la prevederile
art. 10, alin. (1) din regulament se impune emiterea unei dispoziții de numire a
secretariatului comisii de evaluare pentru fiecare evaluare anuală, mandatul membrilor
comisie (de evaluare, de soluționare, membri secretariat încetând de drept la finalul
fiecărei evaluări).
Totodată se evidențiază lipsa din regulamentul sus-menționat a unor prevederi referitoare
la componența și numărul membrilor secretariatului comisiei de evaluare. Art. 3, alin. 4 a
OMC nr. 2799/2015 face referire la „membrii secretariatului comisiei”, dispoziție din care
rezultă că din componența secretariatului comisiei fac parte mai multe persoane.
În consecință se impune completarea regulamentului în acest sens, și emiterea unei
dispoziții a ordonatorului de credite cu privire la desemnarea membrilor secretariatului
comisiei de evaluare.
Art. 4 din proiect nu este în concordanță cu dispozițiile legale deoarece:
numirea membrilor comisiei de evaluare nu se poate efectua prin dispoziție a primarului,
prevederile art. 5, alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare si desfășurare a evaluării
managementului la Muzeu, precum şi componenta comisiei de evaluarea pentru anul
2018, prin HCL nr. 25/27.02.2018, precum și prevederile art. 5, Anexa nrr. 2 ale OMC nr.
2799/2015 sunt imperative în acest sens. În lipsa unei HCL prin care Consiliul Local este
reprezentat în procedurile de evaluare ale managerului de către ordonatorul principal de
credite, desemnarea prin dispoziție a primarului a membrilor comisiei de evaluare și a
celei de soluționare a contestațiilor apare ca fiind nelegală.
Această observație este susținută chiar de art. 5 și art. 6 din proiectul de HCL prin care se
desemnează nominal un membru al comisiei de evaluare, respectiv un membru al
comisiei de soluționare a contestațiilor.
Art. 7 din proiect nu are nicio legătură directă sau indirectă cu subiectul HCL-ului:
prin Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului
municipiului Fălticeni nu sunt reglementate proceduri cu privire la evaluarea
managementului la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, instituție cu personalitate juridică,
ordonator terțiar de credite, subordonată Consiliului Local Fălticeni și fără relații de
subordonare fașă de aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni;

-

-

-

din referatul de aprobare nr. 5843/06.03.2020 nu rezultă motivele pentru care se impune
completarea prevederilor art. 17, alin 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a
aparatului de specialitate a primarului municipiului Fălticeni.
Menționez că Regulamentul de funcționare și organizare a aparatului de specialitate a
primarului municipiului Fălticeni, astfel așa cum apare acesta publicat pe site-ul autorității,
nu prezintă partea a III-a;
raportul de specialitate întocmit de „SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE”
înregistrat cu nr. 5993/06.03.2020 nu face nicio referire la completările/modificările
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului
mun. Fălticeni.
Acest ultim articol pare, în contextul anterior arătat, „lipit” la HCL-ul care are drept obiect
evaluarea managerului Muzeului de Artă „Ion Irimescu”.
Apar întrebări cu privire la ordonatorul terțiar care va beneficia de acest art. 7 al
proiectului de HCL!
Link regulament publicat pe site-ul autorității
http://www.falticeni.ro/informari/Regulament%202012.pdf
Alte mențiuni:
si celelalte două HCL 2018, 2019, privind desemnarea comisie de evaluare au aceeași
structură și în consecință au aceleași deficiențe privind respectarea prevederilor legale;
rezultatele finale ale evaluărilor precum și raportul de activitate întocmit de managerul
Muzeului nu sunt cunoscute, nu au fost publicate, astfel fiind eludate prevederile
legale inclusiv cele ale Regulamentului privind evaluarea managementului aprobat
prin HCL nr. 25/2018;”
Amendamentele se supun la vot, acestea fiind aprobate cu unanimimitate de
voturi. Astfel denumirea hotărârii va fi „modificarea prevederilor H.C.L. nr.
25/27.02.2018, stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a managementului
Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, precum şi completarea prevederilor HCL nr. 28/30.06.2011 privind
modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor
subordonate”.
În urma propunerilor şi a exercitării dreptului de vot au fost desemnati in comisia
de evaluare a managementului d-na consilier local Zetu-Ungureanu Greta-Magda, iar în
comisia de soluționare a contestațiilor, d-l consilier local Murariu George-Bogdan.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimite de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind vânzarea cu plata în rate a două locuinţe ANL către titularii contractelor de
închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul
Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 5, domnului Muraru Raymond – Dan - iniţiator,
viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două
suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind scutirea de la plata chiriei datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni
de către agenții economici cărora li s-a suspendat activitatea pe perioada stării de
urgență la nivel național - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre. În calitate de initiator, propune completarea
proiectului de hotărâre și cu titularii contractelor de închiriere având ca obiect terenuri pe
care sunt amplasate spații comerciale în incinta Bazarului, având în vedere că si-au
suspendat activitatea.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Domnul consilier local Ghiorghiță Pascariu solicită să se prezinte în concret
lista beneficiarilor acestui proiect de hotărâre, iar domnul primar precizează că la ședința
viitoare va prezenta o situație concretă cu cei care sunt scutiți de la plata chiriei pe
perioada stării de urgență instituită la nivel national.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 17 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 2020 - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre
privind completarea prevederilor HCL nr. 133/31.08.2017 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului
Fălticeni, judeţul Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la
baza iniţierii proiectului de hotărâre, având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice
naţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.

D-nul consilier local, Haidău Răzvan – Petrică – preşedinte de şedinţă:
Intervenţii?
Doamna secretar general al municipiului, jr.Mihaela Busuioc face câteva
precizări cu privire la modul de desfășurare a ședințelor de consiliu local după aprobarea
noii proceduri, având în vedere situația vulnerabilă în care ne aflăm din cauza răspândireii
coronavirusului SARS-CoV-2.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi,
respectiv 17 voturi “pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Raportul primarului
municipiului Fălticeni privind Starea economico – socială şi de mediu a Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Fălticeni pe anul 2019.
Domnul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman precizează că acest raport a
fost pus la dispoziția consilierilor locali, spre informare.
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local, Haidău Răzvan - Petrică

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

