ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 28.01.2021, in cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin
Dispoziţia nr. 45 din 22.01.2021, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2,
alin. 3, lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri locali din cei 19 convocați.
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati acceptat
invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară.
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: Suplimentez ordinea de zi cu încă trei
proiecte de hotărâre, respectiv proiectul de hotărâre privind modificarea structurii
organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni, proiectul de hotărâre privind aprobarea
Fişei de date pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de
colectare şi transport a deșeurilor municipale în Municipiul Fălticeni şi proiectul de
hotărâre privind schimbarea temporară a destinaţiei imobilului situat în municipiul
Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 4 – Sala de Sport ”Maria Olaru” a Școlii Gimnaziale
”Alexandru Ioan Cuza” în structură medicală – centru de vaccinare, pe perioada
campaniei de vaccinare.
Supun la vot ordinea de zi in totalitate, respectiv:
1. Depunerea jurământului de către domnul Mateiciuc Silviu – Nicolae, în calitate de
consilier local.
2. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 21.12.2020 şi 07.01.2021.
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor
precedenţi- 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 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 - 2022- iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise
pentru închirierea imobilului – construcţie în suprafaţă de 156 m.p. situat pe str.
Armatei nr. 17, proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amenajării unei
spălătorii ecologice - 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 aprobarea numărului asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap 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 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 aprobarea Planului de lucrări de interes local,
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
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;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a
statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale
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;

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
al Municipiului Fălticeni în consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic “Mihai
Băcescu” 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;
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului pentru stabilirea
normelor de bună gospodărire pe teritoriul 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;
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier local Mateiciuc
Silviu – Nicolae în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului
Local 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;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, mandatarea primarului municipiului
Fălticeni să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,
precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului
Fălticeni, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în
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;

13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile, proprietatea privată a
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
14. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente
unor obiective de investiții ce deservesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare al
municipiului Fălticeni și transmiterea acestora în administrarea operatorului regional
S.C. ACET S.A. 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 si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului
Fălticeni a unor 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;
16. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea
publică 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,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 modificarea structurii organizatorice a 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;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Fişei de date pentru delegarea prin
concesiune a gestiunii serviciului public de colectare şi transport a deșeurilor
municipale 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;
19. Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinaţiei imobilului situat
în municipiul Fălticeni, str.Nicu Gane, nr. 4 – Sala de Sport ”Maria Olaru” a Școlii
Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” în structură medicală – centru de vaccinare, pe
perioada campaniei de vaccinare - 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;
20. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului
2020.
D-na dr.Cojocaru Eugenia, d-na as.Chirilă Violeta-Gabriela și d-na as.Edu Anca anunţă
că la punctul 17 nu vor participa la dezbateri şi nu–şi vor exercita dreptul de vot.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv depunerea jurământului de
către domnul Mateiciuc Silviu – Nicolae, în calitate de consilier local.
Se îndeplinește procedura de depunere a jurământului.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proceselor –
verbale ale şedinţelor din data de 21.12.2020 şi 07.01.2021.
D-na secretar general municipiu supune la vot procesele – verbale, acestea fiind
aprobate cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Anul acesta este un an mai aparte in
ceea ce priveste aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, datorita faptului ca nici pana la
data acestei sedinte nu este aprobat la nivel national bugetul de venituri si cheltuieli. Conform
legii este necesară această hotărâre. Ne bucură faptul ca avem excedent din anii precedenti
astfel incat sa putem finanta anumite cheltuieli pe partea de functionare si, probabil, pe viitor,
si pe partea de dezvoltare. Asa cum vedeti si dumneavoastră bugetul la nivel national va fi
aprobat undeva in jurul datei de 20 februarie. Prin urmare, la nivel local, vom avea buget abia
in jurul datei de 1 mai. Sunt practic patru luni in care nu putem derula decat activitati privind
functionarea, mai sunt anumite probleme la nivelul sectiunii de dezvoltare, pe care va trebui sa
le finantam conform legii. Acolo unde este urgenta vom veni in fata dumneavoastră cu proiect
de hotarare privind aprobarea cheltuielilor privind dezvoltarea, cu mentiunea faptului ca aceste
cheltuieli, odata efectuate, vor trebui prinse, prin votul consilierilor locali , bineinteles, in
bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021.
De data aceasta, in cadrul acesta, dintr-un excedent al Pieţei Agroalimentare si Bazar,
cifrat undeva la valoare de 800.000 lei, e un lucru bun pentru ca avem tot timpul o rezerva,
aprobam azi utilizarea sumei de 100.000 lei, pentru a asigura partea de cheltuieli a sectiunii de

functionare, iar Directia economica va avea grija ca aceste sume sa fie prinse si in bugetul de
venituri si cheltuieli odata cu propunerea si aprobarea lor.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul
Fălticeni pentru anul şcolar 2021 – 2022 - 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt. Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea imobilului –
construcţie în suprafaţă de 156 m.p. situat pe str. Armatei nr. 17, proprietatea publică a
municipiului Fălticeni în vederea amenajării unei spălătorii ecologice - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Aici avem o cladire căreia, de ceva
vreme, ne străduim sa-i dam o intrebuintare, astfel incat sa nu fie supusa degradarii. Am avut
o discutie destul de avansata cu Ministerul de Finante pentru a o transmite către Trezoreria
Falticeni. Avem aceasta oportunitate ca acea cladire, care din pacate se degradeaza, sa-i dam
o utilitate publica. Procedura spune ca trebuie organizata licitatie şi va fi o licitatie publica
desfasurata conform procedurilor. Există un caiet de sarcini, a fost supus dezbaterii publice
conform noului Cod administrativ. Se impune in Comisia de evaluare desemnarea unui
consilier local, ca membru titular, iar in cazul in care membrul titular nu poate participa, sa fie
un membru supleant. Multumesc!
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Va invit la discutii.
D-le consilier Vasiliu…
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Referitor la amplasament, in spatele scolii…

D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: În lateralul scolii…
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Deci in lateralul scolii, adică de Soldanesti e
vorba…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Acolo sunt 3 cladiri care ne apartin.
Prima cladire principală, unde a fost Scoala nr. 4 ”Gheorghe Gafencu”, este sediul APIA
Falticeni. Îin spate ,unde a functionat ulterior gradinita, este tot in administrarea APIA
Falticeni, pe post de arhiva. Iar asta e cladirea din dreapta, care nu are nici o destinatie
didactica incepand cu anul 1988.
D-nul consilier local, ing.Ionel Vasiliu: Scrie în documentație ”in vederea amenajarii
unei spalatorii ecologice”. S-a luat in considerare si alt tip de activitate economica in zona
respectiva?
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: A fost singura solicitare pe care am
avut-o. Orice solicitare pe care o avem in derularea unei activitati comerciale plecam de la
cineva care solicita acest lucru. Am spus, am mai avut o licitatie similara in trecut pentru
amenajarea unui cabinet medical veterinar. Din pacate nu s-a prezentat nimeni.
D-nul consilier local, ing. Morosanu Gabriel: Am si eu o intrebare…. Din punct de
vedere comercial, nu este mai oportun sa se organizeze o licitatie si sa se pastreze deschise
optiunile? Mi se pare ca ingradeste foarte mult, atata timp cat se face specific pentru
amenajarea unui anumit obiect. Daca se vrea exploatarea, repet, din punct de vedere
comercial, nu e cu un potential mai mare pentru noi?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Nu am avut alte solicitari, repet.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Si nu se poate prin initiativa noastra? Nu
exista posibilitatea asta ?
D-nul primar, prof. Gheorghe- Catalin Coman: Ba da, există posibilitatea asta.
Bineinteles. Dar atata timp cat am avut o solicitare pe acest domeniu de activitate, ne-am
orientat prompt, pentru ca nu dorim sa facem proceduri care necesita timp si bani din bugetul
local pentru o activitate care nu are doritori.
D-nul consilier local, ing. Gabriel Moroşanu: Nu. Eu ma refeream sa nu fie specificat
care este activitatea, ci doar licitatia pentru a se inchiria respectivul imobil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Este o variantă. Am preferat varianta
asta datorita faptului ca, repet, am avut pe cineva care doreste sa faca acest lucru si care isi
asuma si reparatia cladirii. Daca ati vazut in caietul de sarcini, o chestiune foarte importanta
este reparatia cladirii. Pe urmă cladirea ramane a noastra. Este instrainata temporar, iar nivelul
de confort la tot ceea ce inseamna zona respectiva va creste automat, pentru ca e o cladire
care acum nu arata foarte bine, care necesita pază din partea noastra, macar ocazional,
temporar. Din pacate, s-au apucat unii sa mai ia una alta de pe acolo, cate o caramida , cate
un lemn, ceea ce nu e deloc in regula. Îi acordăm un caracter functional. Valoarea bugetara a
cladirii va creste si nu pe cheltuiala noastra, pentru ca vom obtine si o suma de bani lunara din
chirie, iar cladirea, cu toate dotarile pe care chiriasul si le asuma, ramane proprietatea noastra
cu dotarile aferente.
D-na consilier local, ed. Maria Dulgheriu – preşedinte de şedinţă: Multumesc!
Poftim, d-nul consilier local, ing.Octav Dragusanu.
D-nul consilier local, ing. Dragusanu Octav - Anton: Conform procedurii se scoate la
licitatiecu o destinație, astfel se restrang drepturile altor participanti.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Conform legii trebuie scoasa la
licitatie.

D-nul consilier local, ing. Dragusanu Octav - Anton: Atat?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Atat. Pai asta am facut.
D-nul consilier local, ing Vasiliu Ionel:. Daca vrei sa participi la licitatie, dar nu ai
trecut in CAEN spalatorie ecologică, ci textile, nu poti participa la licitatie. Proiectul de
hotarare ingradeste intr-adevar dreptul de participare al multora. Eu nu cred ca e corecta
participarea la licitatie, dar cred ca trebuie scos din proiectul de hotarare si din caietul de
sarcini termenul „ spalatorie ecologică”.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumesc,
domnule consilier local. Poftim, d-nule consilier local Murariu.
D-nul consilier local, jr. Bogdan Murariu: În momentul cand e scos la licitatie ceva,
dai si caietul de sarcini si atunci, daca sunt cereri pentru spalatorie auto, i-ai facut conditii si ai
cerut niste conditii specific pe care sa le indeplineasca.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Nu. Ascultati-ma putin! Proprietarul
cladirii este Consiliul Local al municipiului Falticeni. Prin urmare noi suntem cei care hotaram
care va fi destinatia acelei cladiri. Da ?
D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Dar nu poti intra in obiectul de activitate al
unei firme…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Dar nu intram deloc. Noi asta oferim.
Destinatia acestei cladiri este spalatorie ecologica. Prin urmare, noi suntem cei care hotaram
destinaţia cladirii. Daca cineva dorea sa faca, v-am spus, a avut libertatea să o facă. Din 1988
nu se mai desfăşoară acolo nici o activitate didactică. Sunt 32 de ani de cand am avut o
singura solicitare.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - preşedinte de sedinta: Multumim, dle
primar!
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Nu este voie, cadrul legal…O societate care
doreste sa investeasca poate oricand participa, indiferent de fondul de investitii pe care il are.
Daca doreste sa faca o investitie, poate oricum participa, dar hai sa lasam libertatea unor firme
care, poate, nu au auzit, poate nu stiu, care poate doresc sa plateasca mult mai mult decât cei
360 de lei si sa-si asume aceleasi obligatiuni din caietul de sarcini.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Înca o data va spun, nu este vorba
de restrictionare. Suntem proprietarii cladirii si avem dreptul sa hotaram care este destinatia ei.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Dar atunci o concesionam, nu o mai licitam…
D-nul primar prof. Gheorghe - Catalin Coman: Cum adica sa concesionam?
Domnule consilier, concesionarea nu exista, da? Legea si procedura spune inchiriere prin
licitatie publica. Pana la urma stiti care e esenta? Haideti sa avem o cladire reabilitata, pentru
ca din punctul meu de vedere puteam sa-i dam orice destinatie. Pe mine ma intereseaza ca
acea cladire sa fie reabilitata, sa fie frumoasa. Am avut solicitari, v-am spus, una oficiala, una
neoficiala. Noi le-am onorat promt. Din pacate nu s-au finalizat. Avem alta solicitare. O onoram
si speram ca aceasta solicitare sa duca la bun sfarsit. Pana la urma este o licitatie publica,
fiecare poate participa sau nu. Daca respecta caietul de sarcini comisia de evaluare va
verifica.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Pot participa doar cei ce au in caiet spalatorie
auto ecologica.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Asta este destinatia pe care o
stabilim noi.

D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria- presedinte de sedinta: Multumim.
Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Alte intervenţii?
Nu sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 14 voturi “pentru”, 4 voturi
“contra”(consilierii locali PNL) şi 1 “abţinere”(d-l Cozmin Stoica).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021
- 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare - 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a statelor de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate- iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Am luat hotararea de a propune
Consiliului Local modificarea organigramei tocmai in scopul eficientizarii aparatului de
specialitate, cat si a institutiilor subordonate, astfel incat, atat partea de functionare, cat si
partea de dezvoltare sa aiba beneficii in ceea ce priveste organizarea si derularea activitatilor.
Ca principale modificari am creionat, ati vazut, o directie de investitii. Până acum partea
de investitii era acoperita partial de Directia de urbanism, de Directia economica, de Achizitii
publice si am incercat sa separam acest lucru astfel incat, in perspectiva faptului ca pe
exercitiul financiar al U.E., in primul rand 2021-2027, prin Programul National de Redresare şi
Rezilienţă se prevad investitii importante, atat prin fonduri europene, cat si prin fonduri
guvernamentale. Investitiile pe care le propunem de la bugetul local, intr- o valoare mai mica e
drept, sa aiba strict responsabilitati pe partea de investitii, iar Directia de urbanism sa ramana
cu partea de autorizare si avizare a constructiilor, cu urbanismul, cu disciplina in constructii si
cu toate celelalte aspecte, astfel incat sa fie mult mai eficienti. Sa nu plece dimineata la 8 la o
reclamatie, iar la ora 9 sa lucreze pentru un proiect european. Le amestecam cumva. Am luat
hotararea sa le separam astfel incat activitatea sa fie cat mai concentrata pe obiectivul de
realizare. In principal, cam asta este modificarea. Iar de aici au plecat toate celelalte, pentru ca
a trebuit in asa fel ca fiecare serviciu, directie sa aiba numărul corespunzator de persoane ca
sa poată functiona si sa se poata incadra in prevederile legale. Fac mentiunea ca tot ceea ce
inseamna număr total de posturi se incadreaza in numărul maxim de posturi pe care Instituţia
Prefectuui ni l-a transmis. E o eroare de perceptie ca fiecare primarie poate sa prevadă oricate
posturi, dar este un număr maxim stabilit de către legislatie, comunicat anual de către
Instituţia Prefectului. Fac mentiunea ca ne incadram in acest număr maxim de posturi, iar in
plus de asta, asa cum ati vazut, 20% din posturile pe care le-am propus sunt vacante, in
special la Directia de utilitati publice, unde avem un număr de posturi la compartimente pe
care trebuie sa le infiintam.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - prşedinte de sedinta: Multumesc, dle
primar. Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Poftiti,
d-le consilier!
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Nu e nimic tendentios in ceea ce vreau sa
intreb, ci doar de intelegere, având in vedere ca e si prima mea sedinta. Cum stăm comparativ
cu alte primării care gestioneaza municipii comparabile. Mă refer ca organigramă, la număr.
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: In general, fiecare primarie se
incadreaza in numărul maxim de posturi stabilit de legislatie. Acum este optiunea fiecarei

primarii daca posturile respective raman vacante sau se ocupa prin concurs. Aici vă dau
exemplul municipiului Suceava, care are undeva de cinci ori mai multe posturi decat noi, in
conditiile in care municipiul Suceava nu este de cinci ori mai mare decat noi. Este de patru ori
ca populatie, ca marime. Nu va pot da cifre exacte la cate posturi au ocupate si cate au
vacante. Cam toate primariile au la fel, aceeasi organigrama, numărul maxim de posturi
stabilite de legislatie, decizia lor, banutii lor, organizarea lor, daca le ocupa sau nu in functie de
necesitati si in functie de bugetul pe care il au pentru plata salariilor. Daca e sa aducem
discutia cu plata salariilor, vreau sa va spun ca Primaria municipiului Falticeni este intr-o
situatie financiara buna, nu avem probleme din punct de vedere a cheltuielilor salariale,
indiferent ca vorbim de anul 2020, 2019 sau in trecut. Niciodata nu am fost pusi in situatia sa
cerem bani pentru salarii. Ati vazut, la nivel national, sunt primarii mai mari sau mai mici,
consilii judetene care din septembrie, octombrie au ramas fara plata salariilor. Totdeauna am
avut bani suficienti, astfel incat sa nu avem nici un fel de problema referitoare la plata
drepturilor salariale, inclusiv bonusuri, tichete de vacanta si ce a mai fost. Si anul acesta vom
discuta la fel, dupa buget, pentru ca vom avea un buget pe care va trebui sa il discutam
impreuna si acolo veti vedea exact care este ponderea cheltuielilor salariale pe care ni le
propunem si pe care ni le permitem, pentru ca va trebui intr-adevar sa gasim un echilibru intre
ce vrem sa cheltuim de la bugetul local, cat alocam pe partea de functionare, bunuri si servicii
si cheltuieli de personal si ceea ce ramane pentru dezvoltare. Din punctul meu de vedere este
o organigrama echilibrata, ca sa spun asa, si in functie de buget vom decide daca vom ocupa
sau nu anumite functii, pentru ca si aici este o dinamica continua. Şi anul trecut am avut vreo
cinci persoane care s-au pensionat. Mai avem două persoane si anul acesta. Posturile nu
le-am ocupat, pentru ca a fost o perioada, datorita pandemiei,â in care concursurile au fost
blocate. Vom vedea care vor fi si eventualele restrictii la nivel national. Oricum va trebui sa fim
intr-o anvelopa salariala care sa ne permita sa functionam fara nici un fel de problema pe
durata intregului an si sa alocam banii corespunzatori pentru dezvoltare.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumesc, dle
primar! Daca sunt si alte intrebari? D-le Dragusanu….
D-nul consilier local, ing. Dragusanu Octav –Anton: Am si eu câteva intrebari. Câti
angajați are la sfarsitul anului 2020 primaria si cat isi propune in noua organigrama in 2021?
Intrebarea a doua: as vrea sa stiu cat va comunicat prefectura ca este numărul maxim de
angajati care are voie primaria să ii aibă? Si a treia intrebare: de ce sunt asa multe posturi de
sofer la utilitati publice? Patru angajati si ce fac ei? Direcția are sau nu are patru soferi?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Are. Ne dorim sa fim intotdeauna,
cum sa va spun, extrem de promti in asigurarea conditiilor cele mai bune. La Directia de utilitati
publice ne propunem în bugetul de anul acesta cheltuieli pentru achizitionarea a inca cel putin
trei utilaje. Trei utilaje care va trebui sa fie conduse de persoane care au calificarea necesara.
In ceea ce priveste organigrama, vedeti aici numărul maxim. Vedeti jos in tabelul cu
organigrama toate posturile. Total posturi: 277(fara Muzeul de Arte „Ion Irimescu” ,care are
personalitate juridică).
D-nul consilier local, ing. Dragusanu Octav- Anton: Fara utilitati publice, nu?
D-nul primar prof. Gheorghe - Catalin Coman: Total posturi sunt 277. Muzeul de
Artă „Ion Irimescu” are 11 posturi, dintre care 5 sunt vacante si 6 ocupate. Daca e sa ma
intrebati cate am avut anul trecut, avem mai putine anul asta ca anul trecut. Posturi ocupate,
da?

D-nul consilier local, ing. Dragusanu Octav-Anton: Dar in organigrama de anul
trecut cati erau in total?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Mai multi decat anul acesta, pentru
ca v-am spus, au fost acele pensionari. Acele posturi vacantate pe care nu am reusit sa le
ocupam cu concursuri datorita faptului ca au fost interzise. In momentul cand vom avea buget
,vom decide si in functie de necesitati si de bani daca vom mai ocupa posturi sau nu.
D-nul consilier local, ing. Dragusanu Oactav - Anton: Si de la Prefectură, nu mi-ati
raspuns care e un număr maxim…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Nu le stiu pe de rost, dar putem sa ii
rugam pe cei de la resurse umane sa ne spuna exact. Ba da, daca va uitati cu atentie, aveti in
materialul de sedinta. 267 numărul maxim de posturi. Şi le aveti si defalcate. 200 posturi la
nivelul unitatii administrativ teritoriale, 20 posturi la Serviciul public comunitar de evidenta a
persoanelor, cei cu buletinele , daca e sa fac o paranteza, noi facem treaba ptr intregul areal si
sunt platiti de la bugetul local Falticeni. Costurile, plata salariala a fost anul trecut mai mult de
700 de mii iar de la bugetul de stat am primit 70 de mii. Adica 10% de la bugetul de stat si 90%
de a bugetul local, in conditiile in care ei fac serviciile publice comunitare pentru municipiul
Falticeni, doua orase Liteni si Dolhasca si 18 comune. Aici e o chestiune legislativa cu care ne
luptam de ceva vreme, nu numai eu, toti primarii de municipiu, pentru ca avem aceeasi
problema. Pun de la bugetul local bani ca sa-i fac buletin la cel de la Radaseni, Baia, Liteni
s.a.m.d., ceea ce nu e foarte in regula, pentru ca pana la urma sunt banii din taxele si
impozitele falticenenilor. Revenind- Serviciul public, Politia Locala -31 posturi, nu avem decat
28, suntem sub număr, posturi implementare proiecte europeane - 5, din care 4 sunt ocupate.
Numarul posturilor suplimentate de soferi necesari deservirii microbuzelor si autobuzelor
scolare – 2. Aici la fel… ne baga noua in carca, dar ei deservesc microbuzele scolare, nu
conduc masini ale primariei, ca sa spun asa. Sunt doi soferi si aici. Numărul de posturi
prevazute pentru proiecte implementate -9. Deci aveti ultima adresa, tot ceea ce va
intereseaza, aveti sigur si in materialul de sedinta.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumesc, dle
primar!Daca mai sunt interventii…d-le Vasiliu?
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: La Piata Agroalimentară, uitându-mă la
organigrama, vad un număr foarte mare de angajati….îngrijitori, referenti-4, inspectori-5. S-a
facut o evaluare cat din costurile pietei se duc in acestia, sunt din punct de vedere
administrativ in regula? Isi fac treaba, mai merita tinuti o parte dintre ei? Putem reduce o parte
din cheltuieli. Cea mai mare sumă din costuri emisa e cu plata salariilor, trebuie sa
recunoastem.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Asa este, da.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Adica in 2021 mergem iar spre pierdere sau
avem deja un plan de redresare a pietii?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Nici in 2020 nu am mers pe pierdere.
Daca ati vazut, a fost un deficit acolo, datorita sectiunii de dezvoltare. Piata Agroalimentara
inregistreaza acum un excedent totalizat, adunat din anii precedenti, de aproximativ de 800 mii
lei. Deci sunt banii pe care ii are Piata în plus la incasari, fata de venituri. Mai fac o mentiune
aici….depinde si de noi, de taxe si impozite locale, pana la urma. De 8 ani de zile, din 2012,
taxele si impozitele la Piata raman neschimbate. Din 2012 pana in 2020 salariile au crescut.
Nu datorita vointei neaparat a noastre, cat datorita modificarilor legislative. Nu stiu cat mai
era salariul minim pe economie in 2012, poate va amintiti, dar banuiesc ca era sub 1000 lei.

Nu mai stiu exact. Acum vorbim de un salariu minim pe economie de peste 2000 lei. Noi platim
salarii mai mari, dar in acelesi timp incasam la fel, pentru ca tot ceea ce inseamna costurile de
inchiriere, interioare, exterioare au ramas la acelasi nivel ca in 2012. Salariile s-au dublat. Va
dati seama ca automat activitatea nu poate fi la fel de profitabila ca atunci. Pe de alta parte, ne
gandim ca Piata Agroalimentara si Bazarul sunt servicii de utilitate publica. Noi nu suntem
societate comerciala, sa ne gandim doar la profit. Nu facem aceasta activitate, nu oferim
conditii civilizate falticenenilor in Piata si Bazar sa facem profit, nu asta este scopul nostru.
Sunt servicii de utilitate publica, incercam să cream conditii decente sau din ce in ce mai bune
pentru a putea asigura si pentru comerciant si pentru cumparator conditiile cele mai bune. Si in
2020 am avut un excedent, au fost foarte multe lucrari de dezvoltare acolo, am achizitionat un
utilaj pentru Piata in valoare de 130 mii lei. Am facut reparatii la acele trepte de aproximativ 40
de mii pare-mi-se.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Aveti 5 inspectori de specialitate. Ce fac ei?
Sunt 4 referenti. Ce fac ei? Eu nu vreau sa ma duc pe toate compartimentele de specialitate.
Poate eu am altă viziune sau colegii mei au alta viziune cu privire la numărul de locuri pe care
trebuie sa-l ocupam, cu toate ca vedem la „Nada Florilor” 3 casieri. Ce fac 3 casieri? Ce
incaseaza, tinand cont ca avem incasari temporare pe perioada de vara, pe perioada de vara
mai mult, pe perioada de iarna mai putin.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Nu e temporara. Activitatea Bazei de
Agrement este de la 9 la 22. Într-adevar, anul trecut a fost afectat de pandemie si am avut o
parte din ele inchise. Sambata si duminica se plateste dublu. Noi am avut activitate si sambata
si duminica, de la 9 la 22. De la 9 la 22 sunt 13 ore. 13 ori 2 sunt 26 de ore. 26 de ore ori 2
zile, sambata si duminica,…vedeti cam cat inseamna in ponderea saptamanii. Pana la urma
fiecare salariat trebuie sa efectueze 40 de ore saptamanal, da?
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Şi referitor la Piata Agroalimentară, inspectorii
de specialitate sunt 5 la numar, sunt perosane angajate, nu?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Pai sigur ca da. Avem unul la Piata si
la Bazar. Vorbesc de Piata si Bazar, care la fel au minim 8 ore acolo.La fel vin, si sambata, si
duminica. Pentru ca Piata e deschisa si sambata, si duminica, dupa cum bine stiti. Sambata si
duminica se plateste dublu. Avem un contabil. Trebuie un inspector, unul singur avem. Ne
obliga legea sa avem unul pe partea de asistenta medicală veterinara. De acord cu dvs., e mai
mult sau mai putin relativa activitatea doamnei respective. Si eu de multe ori sunt nemultumit,
dar te obliga legea sa o ai.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Cinci? Eu consider că e mult, va spun foarte
sincer…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Un inspector de specialitate este
directorul, da? Avem unul la Piata, unul la Bazar, doi. Activitatea e foarte diversificata. Mai
avem un inspector pe partea de contabilitate. E absolut obligatoriu sa-l ai. Ar trebui sa avem
doi, ca sa suplinim si sambata, si duminica. Dar avem doar unul, pe partea sanitar- veterinara.
Chiar daca, practice, nu are multe de facut…. dar ca sa poti sa obţii autorizatia pe Piata,
trebuie sa il ai in organigrama, trebuie sa il ai angajat. Si au iesit toti, la care sa renuntam?
Daca ar fi sa respectam la sange legea si sa nu cream noi tot felul de chestiuni functionale, ar
trebui sa mai angajam. Asta e situatia. Trebuie sa vedem ca orice fel de activitate sa fie
functionala.
D-nul consilier local, ing.Vasiliu Ionel: Dumneavoastră vreti sa spuneti ca gradul de
incarcare pe aceste functii este maxim.

D-nul primar, prof. Gheorghe -Catalin Coman: Nu, este minim.
D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Nu, nu. Pe fiecare, ca timp …
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Pai, v-am spus cu argumente. Am si
eu dubii cu partea asta veterinara, ca de multe ori am zis: d-na asta ce face concret? Stiti ce
face? Face alte treburi pe langa partea de secretariat. Ajuta pe d-na la contabilitate, pune
hartiile in ordine. Într-adevar esti obligat prin lege sa o ai. Am putea functiona la fel de bine si
fara ea. De acord cu dumneavoastră. Dar nu am mai putea primi autorizatia pe Piata. Nu am
mai putea functiona. Asa se intampla si in primarie, la multe compartimente. Sunt intr-adevar
posturi pe care trebuie sa le ocupam, ca asa spune legea , sa le avem, dar persoanele
respective fac si alte chestiuni.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: La mine, in mediul privat, lucrurile sunt altfel.
Pentru mine 5 inspectori oricum sunt prea mult. Ce fac aceștia, rămâne de vazut. O singura
intrebare despre persoana trecuta la minoritati. Exista? Am vazut ca are doar generala. Nu are
nici liceul….Ce face?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Domnule consilier, aici este o
chestiune mai dificila!. Trebuie sa avem angajat de la minoritati. Trebuie sa aiba liceul,
intr-adevar. Noi putem sa mai infiintam un post, sa facem un experiment, dar nu il facem pe
bani publici. Il facem pe banii nostri, daca se poate. Asta e situatia. Este salarizata la nivelul
minim pe economie.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Mi se pare ca am angajat o persoana de
dragul de a o angaja.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Nu de dragul de a o angaja. Aşa
spune legea.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Asa spune legea…. M-am uitat un pic la
studii, dar in momentul in care are liceul poate oferi consultanta deja, sprijin…
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Multumesc, dle
consilier. D-le Mateiciuc, va rog…
D-nul consilier local, ec.Mateiciuc Silviu: A fost foarte interesant dialogul. Eu am o
curiozitate. Genul asta de dialog a existat si inainte, in pregatirea organigramei, în aceasta
formula sau una mai extinsa? Noi acum suntem la momentul votului. Mi se pare tardiv, mai
ales având in vedere structura de aici. Nu stiu ce se poate schimba daca se descopera o
anumita oportunitate ca e de schimbat. A existat acelasi exercitiu inainte?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Dar nu suntem in situatia procedural.
Noi am pus proiectul in dezbatere publica de doua luni de zile. În doua luni de zile orice
cetatean al municipiului Falticeni, fie ca era consilier sau nu, avea posibilitatea sa intervina cu
amendamente, cu propuneri, cu sugestii la prezenta organigrama. Noi ne-am facut datoria
procedural. La fel, materialul de sedinta v-a fost pus la dispozitie in termenul legal. Se puteau
formula amendamente. Nu am ingradit nimanui dreptul de a avea acest dialog.
D-nul consilier local, ing. Mateiciuc Silviu: Nu in sensul asta a fost intrebarea.
D-nul primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman: Da, dar noi am fost deschisi la orice
sugestie. Asa spune legea. Noi respectam intocmai. Şi fiecare dintre falticeneni putea sa - şi
spuna părerea. Era absolut in regula. Nu am primit pana la data sedintei nici o notificare de
acest fel, nici oficial, nici neoficial, nici public, nici conform procedurii. Pentru ca orice fel de
modificare trebuia sa o discutam intr-adevar.

D-nul consilier local, ing. Mateiciuc Silviu: Interesant si relevant. A doua intrebare:
exista un proces de evaluare la inceputul sau la finalul fiecarui an, vis a vis de mandatul unor
consilieri, cum isi fac oamenii treaba la nivel de department? Exista ceva in sensul asta?
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: Exista legi foarte clare. Fiecare angajat
al municipiului Falticeni este evaluat dupa o fisa de evaluare stabilita de legislatie. Asta este o
evaluare individuala a fiecaruia. Plus de asta, fiecare sector, departament, sectie este evaluata
la general, in functie de obiectivele pe care le-a avut de indeplinit la inceputul anului, atat pe
partea de functionare, cat si dezvoltare. Şi vedem ce se intampla la sfarsit. Si la sfarsitul
fiecarui an tragem linie. Vedem unde sunt necesare schimbari in ceea ce priveste
organigrama. Ii mutam de la un sector la altul, luam masurile disciplinare, pentru ca, sa stiti, si
la Primaria Municipiului Falticeni exista o Comisie de disciplina, care are o activitate extrem
de solida, ca sa spun asa. Pentru ca, din pacate, mai avem si noi diverse probleme in ceea ce
priveste ineficienta in derularea fisei postului. Urmam proceduri legale. Am avut si destituiri.
Chiar pe parcursul anului 2020. Politist local pe care l-am destituit. El a venit intr-o anumita
forma bahica in timpul serviciului şi am urmat procedurile legale. Noi respectam legea, chiar si
atunci cand nu ne convine. Dar din pacate trebuie sa recunoastem ca sunt anumite chestiuni
care sunt foarte vechi…. nu s-au mai adaptat odata cu vremurile. Pentru ca o sa vedeti, vorbim
de legi din 1992, 1994, 1995, 1996. Totusi societatea, valorile, nevoile si realitatile s-au
modificat mult in 25 de ani. Prin urmare, si legile respective ar trebui sa se modifice. Nu este
atributul nostru. Unde-i lege, nu-i tocmeala. Îmi convine, nu-mi convine, datoria noastra este
sa o aplicam. Asta e, asa, doar o chestiune pe care putem sa o semnalam unde avem anumite
problem, prin organismele competente pe care le avem la dispozitie: Asociatia Municipiilor, in
cazul nostrum. Pentru ca si acolo este o structura asocialtiva cu personalitate juridica, care
poate comunica la nivel guvernamental, parlamentar problemele de care ne lovim. O parte
dintre ele se schimba, se modifica.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumim. Mai
sunt si alte interventii? Va propun sa votam in bloc.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 13 voturi “pentru”, 6 voturi
“contra” ( d-l Drăguşanu Octav – Anton, d-l Moroşanu Gabriel, d-na Gavril Elena, d-l Mateiciuc
Silviu – Nicolae, d-l Stoica Cozmin și d-l Vasiliu Ionel).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliul
de administraţie al Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu” 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Vă rog să faceţi
propuneri.
Domnul consilier Sandu Sergiu propune pe d-l Darabă Iulian, iar d-l Vasiliu Ionel și d-l
Mateiciuc Silviu se autopropun.
În urma exercitării votului secret. d-l Darabă obține 13 voturi ”pentru”, d-l Vasiliu - 3
voturi ”pentru”, domnul Mateiciuc – 2 voturi ”pentru”, iar un vot este nul.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună gospodărire pe
teritoriul municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: La fel, un proiect de hotarare cu
caracter normativ. A fost supus dezbaterii publice la sediul primariei municipiului Falticeni. O
parte dintre cele discutate le-am si pus in aplicare. Am incercat sa oferim conditiile cele mai
bune de trai, in primul rand, cetatenilor municipiului Falticeni, dar si anumitor persoane care au
anumite simpatii in ceea ce priveste partea de caini comunitari. Dupa cum vedeti, fata de
varianta initiala sunt anumite modificari. Modificari pe care le-am discutat si apoi rediscutat in
cadrul dezbaterii publice. Era acea problema cu hranirea cainilor, care a starnit un viu interes.
Am modificat-o astfel: aruncarea si abandonarea pe domeniul public si privat a municipiului
Falticeni de recipiente si hrana sau alimente de orice fel, in scopul de a hrani animalele si
pasarile fara stapan, sub conditia necuratarii zonei hranirii acestora si nerespectarea curateniei
publice. Adica nu interzicem cetatenilor sa dea de mancare cainilor comunitari, porumbeilor
s.a.m.d., dar au obligatia sa faca curat. Nu am modificat aici. Erau două articole pe care le-am
comasat. Nu interzicem nimanui sa hraneasca animale comunitare, dar in acelasi timp nu
permitem sa se lase mizerii în urmă. Deci ne-am axat, in proportie de 99%, pe partea de
curatenie, şi 1% pe partea de hranire. Si alte modificari…. daca imi amintesc…. era vorba de
circulatia cu caini in anumite zone. Varianta initiala era „ şi societati comerciale”. Am lasat la
latitudinea fiecarui privat, ca sa spun asa, daca primeste sau nu animale de companie in
magazine. E si normal. Nu putem face noi reguli pe proprietatea privată. Varianta initiala era
intr-adevar ”nici in cadrul magazinelor”. Daca un magazin considera ca poate primi animale de
companie, e problema lui sa o faca. Noi ne-am rezumat strict la institutii publice. Parcurile
publice erau prinse in prima variantă. Am scos sintagma in parcurile publice pot plimba, cu
conditia respectarii partii de curatenie si strangere a excrementelor. Cam astea sunt
principalele modificari. Am luat in calcul si cele solicitate de Asociatiile pentru protectia
animalelor.
În urma discutiilor, la care participat şi dl. consilier Stoica, ne-am luat
angajamentul să contruim un adapost pentru cainii fara stapan, dupa care vom avea din nou o
discutie.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumim, dle
primar….
D-nul consilier local Cozmin Stoica: Dacă tot ati amintit de curatenie, poate ar fi
potrivit sa puna primaria la cosurile de gunoi pungi de plastic inauntru, sa se poata strange.
Primaria pune la dispozitie punga respectiva sa poata să se stranga excrementele.

D-nul primar, prof. Gheorghe -Catalin Coman: O sa incercîm, bună variantă. O să
vedem cât dureaza si o sa va comunic dupa o luna de zile care este feed-back-ul. Sa nu
punem manusile si sa le foloseasca la altceva, pe noi ne interseaza strict acest aspect.
D-nul consilier local Cozmin Stoica : Măcar incercăm…
D-nul primar prof. Gheorghe - Catalin Coman: Chiar e o idee buna. O sa incercam sa
punem la cosurile de gunoi, nu la toate, acele manusi special. Nu sunt foarte scumpe. Şi
vedem cum evolueaza lucrurile. Mai anulam din start posibile scuze ca nu au strans dupa
animale. O să incercam si varianta asta si chiar o sa va comunicam feed-back-ul.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presdinte de sedinta: Va rog avizul
comisiilor… Mai sunt interventii? D-nul Stoica…
D-nul consilier local, Cozmin Stoica: Da, referitor la faptul ca am participat la aceasta
dezbatere. Eu cred in puterea exemplului si a educatiei si as dori sa stiu daca putem sa facem
niste videoclipuri. Ati amintit de acele canale pluviale, pentru apa pluviala, sa dati un exemplu.
Oameni buni, nu mai aruncati muraturi si toate astea. Faptul ca sunt cel putin două ziare
locale, sa le transmitem informatia asta. Ne putem folosi si de you-tube. Îi dam exemplu
cetateanului si explicam. Nu mai faceti chestia asta, pentru ca infundam canalizarile. Referitor
la animalele domestice, am discutat cu unele persoane care au participat. As dori sa stiu daca
exista posibilitatea ca la intrarea in Piata Agroalimentara si la Bazar sa montam niste boxe
unde sa lasam animalele. Sa vina persoana, proprietarul animalului, sa vina cu mancare si
apa pentru 5 - 10 minute cat sta in piata, dar sa isi lase in boxa respectivă animalul. Asociatiile
care au participat, au propus sa se monteze un stalp unde sa isi lase cainii sau pisicalLa
intrare in piață.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: În Piata Agroalimentara probabil ca
nu vom primi avizul de la Directia sanitar-veterinara. La intrare. Pentru ca ei trateaza inclusiv
caile de acces. Directia sanitar-veterinara, cand da avizul, inclusiv caile de acces, trateaza sa
respecte anumite reguli. Nu bag mana in foc, dar din cate stiu eu cat sunt de stricti, probabil nu
vor permite. La Bazar, nu stiu…
D-nul consilier local, Cozmin Stoica: Tot una dintre persoanele care au participat,
v-au sugerat, daca exista posibilitatea, de a intra cu animalele de companie, referitor la
nevazatori, daca pot intra in institutiile statului.
D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: Am facut mentiunea. Cainii de serviciu
sunt exceptati de la acest lucru. Deci daca este cainele unui nevazator care il ajuta, sau orice
fel de alt caine cu destinatie specific utilitară, este exceptat de la aceasta chestiune. Sunt caini
pentru nevazatori, intr-adevar. Cu acela poate intra, ca sa il ajute.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Mai sunt si alte
interventii? D-le Vasiliu , va rog…
D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: La art. 36, contravenientul poate achita in
termen de 48 de ore. Ar trebui notat “lucratoare”, pentru ca o amenda luata vineri dupaamiaza, nu-i mai da dreptul pana luni sa se incadreze sa platească jumatate din minim.
Practic, 48 de ore de la incheierea procesului - verbal nu este corect. La data confirmarii
primirii acesteia, pentru că dacă i se da o amenda in lipsa, nu o sa se mai incadreze in alea
48 de ore. Sunt chestiuni legale, asa se face…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Da. O sa facem completările. Sunt
completari binevenite şi le vom lua in calcul.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt
interventii, supun aprobarii dumneavoastră proiectul de hotărâre.

D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Mai întâi
comisiile….
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
desemnarea domnului consilier local Mateiciuc Silviu – Nicolae în Comisia pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”, d-l consilier
local, ec.Mateiciuc Silviu se abține.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Suceava, mandatarea primarului municipiului Fălticeni să voteze pentru
alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava
să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal,
Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Fălticeni, Actele adiționale
de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava- iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este vorba despre activitatea ADI Asociatia de Dezvoltare si Gestionare a Deseurilor. Eu am statutul de vicepresedinte in
aceasta asociatie. Este o asociatie care cuprinde toate UAT-urile din judetul Suceava, toate
cele 114. Vicepresedinte este Radu Seredenciuc. Acum va trebui sa alegem un nou

presedinte, e o activitate destul de ampla ca sa spun asa. Sunt o sumedenie de acte
procedurale care trebuie realizate. Această asociatie e infiintata in jurul anului 2008 - 2009 şi
de atunci tot incercam sa gasim varianta optima. Nu e o activitate simpla, ca sa spun asa,
pentru ca legislatia in domeniul asta s-a schimbat foarte foarte mult. Este foarte mult de
munca, iar urmatorul pas sau urmatoarea activitate, extrem de eficienta a acestei asociatii ,va
fi scoaterea la licitatie pe intreg judetul Suceava a colectarii deseurilor, indiferent ca e vorba de
cele menajere sau de cele selective. E un caiet de sarcini la care se munceste de vreo trei ani.
Din pacate la vreo şase luni se modifica legislatia si o cam iau de la capat. Dar speram din tot
sufletul sa ridicam pe SEAP acest lucru. E o chestiune care intereseaza tot judetul, probleme
sunt multe, multiple, le-ati mai auzit. Au fost foarte multe probleme si in tara. Spre exemplu,
judeţul Bistrita, judeţul Bacau au scos la licitatie niste cantitati estimate, pe principiul statisticii.
O comuna de 5000 de locuitori produce atata gunoi lunar şi s-a constatat ca acea comuna de
5000 locuitori producea, din diverse motive, de cinci ori mai putin. Societatea care a participat
la licitatie si-a dimensionat fortele, atat umane, cat si materiale, utilaje s.a.m.d., pentru o
cantitate, sa spunem, estimata de 1000 de tone. Au ajuns din motive mai mult sau mai putin
obiective sa constate ca strang 200 de tone, ei fiind pregatiti cu angajati pentru 1000 tone. Dau
exemple la cantitati, având utilaje pentru 1000 de tone, cand au ajuns la concluzia ca strang
foarte putin( ne bucura lucrul asta ca, de exemplu, cantitatea de gunoi scade), dar pe de alta
parte, stiti foarte bine ca nu scade din motive de colectare selectiva, ci din multe alte probleme
neoficiale in neregula. Pentru ca fiecare gaseste din pacate cai neortodoxe de neutralizare a
deseurilor. Prin urmare, trebuie sa luam in calcul si aceste realitati. Lucram la ele, incercam sa
facem o statistica cat mai exacta, astfel incat sa nu scoatem la licitatie un serviciu la care nu
se prezinta nimeni. Pentru ca dupa modelul celor doua judete pe care vi le-am spus, firmele
sunt extrem reticente. Pentru ca trebuie sa faci anumite investitii. Îti cumperi 40 de masini de
colectare a gunoiului si ajungi la concluzia ca iti trebuie doar 10, pentru restul de 30 platesti
leasing si le tii in curte. Sunt probleme ale Romaniei, ca sa spun asa, si ale civilizatiei
vremurilor pe care le traim. Va dau exemplu si in Falticeni, cum strangem gunoaie dupa
locuitorii din alte zone. Cei din Petia, Bunesti aduc la Falticeni. Cei care au serviciu, copii, vin
cu punga de gunoi si o lasă la blocul turn, cu toate ca el nu plateste serviciul asta. El ar trebui
sa duca punga de gunoi la Petia, la Bunesti, la Uncesti s.a.m.d. La fel cei din zona Baia,
Preutesti, Radaseni.Este greu de contorizat daca este gunoi al falticenenilor sau a mai stiu eu
cui. Astea sunt probleme care sunt greu de gestionat si am incercat diverse variante. Sa avem
o paza la fiecare buncar, macar pe o anumita perioada, sa vedem cine aduce. Problema stiti
care a fost? Nu au mai adus la buncar, dar au lasat pe drum.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumim, dle
primar! Aveti interventii , domnilor consilieri?
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: O singura interventie as dori. Arondarea
noastra, a municipalitatii este pe zona MOARA, este pe tonă predată, nu? Pe deseu….
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: A noastra nu, a GOSCOM-ului. Noi
nu avem contract separat sau individual cu Moara.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Am inteles… GOSCOM.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Noi taxam populatia la tona fixa …
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Noi nu taxam populatia.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Am inteles, GOSCOM-ul. Dumneavoastră
stiti că exista diferenta dintre cantitatea predata la depozit si cea de la populatie? Adica s-ar
putea umbla cumva la pret in fiecare an, in functie de cat colectam si cat incasam?

D-nul primar, prof. Gheorghe Catalin Coman: Noi putem stabili niste tarife, dar
GOSCOM-ul este desemnat in urma unei licitatii publice. Licitatia publica am facut-o, asa cum
va propun imediat in proiectul de hotarare ulterior, in baza unei fise de fundamentare avizata
de ANRSC. Nu vine GOSCOM-ul si stabileşte preţul. Este o fisa aprobata de ANRSC.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Asa este. Dar pe mine ma intereseaza daca
GOSCOM-ul ramane cu un profit foarte mare sau pur si simplu traiesc. Pentru ca eu platesc
1000 de tone, predau anual 1000 de tone. Dar in acelasi timp incasez de la populatie 1200
tone. Acele 200 de tone taxate in plus, dar nepredate, pentru ca nu le-am colectat, imi pot
reduce costul cu 20%, costul către populatie. Exista o analiza? Rămân banii astia…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Bineinteles ca exista o analiza, dar nu
putem analiza noi profitul unei societati comerciale. Au participat la licitatie publica. Licitatia
publica o stabilim din nou acum si o sa reiau discutia in momentul cand o sa ajungem la
proiectul de hotarare repectiv. Ei participa la o licitatie publica, poate participa oricine din
Romania. Eu nu sunt in masura, ca primarie, sa-i stabilesc profitul sau nu. Se incadreaza in
caietul de sarcini. Doreste sa participe si si-a facut niste calcule economice, vine la licitatie.
Cine ofera variantele cele mai avantajoae, va castiga licitatia. Noi nu putem nici macar sa il
tragem de maneca. Problema gunoiului si a pretului va putea fi discutata in momentul in care
vom reusi sa colectam selectiv. Falticeneanul si oricine trebuie sa inteleaga ca ce colectam
selectiv este gratis, ce nu colectam selectiv ne costa foarte mult, inclusiv acea penalizare de
130 de lei pe tona, pe care Fondul de mediu o percepe pentru orice fel de tona care este
necolectata selectiv..
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Eu stiu foarte multe familii in Falticeni care nu
au contract cu Goscom-ul şi e un gol destul de mare. Si aia produc gunoi menajer, de oricare.
Trebuie sa gandim sa avem o discutie libera si cu GOSCOM-ul, sa-i obligam sa faca contract
cu fiecare familie. Nu se poate. Eu va spun că în Opriseni am fost prima casă in 2018. Am
semnat un contract cu GOSCOM-ul. Nu avea nimeni altcineva. Dupa mine au inceput alții si
practic a scazut costul. Asta e analiza pe care trebuie sa o faca. Pentru ca noi taxam populatia
in proportie de 16 % in 2019.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Nu intru in detaliile unei societati
comerciale. Daca ei nu se zbat, pana la urma e profitul lor, sa ma zbat eu pentru ei? Eu le ofer
cadrul legal si legislatia, nu neaparat primarul Catalin Coman. Cadrul legal este stabilit prin
legislatie, da? Daca o persoana nu incheie contract cu GOSCOM-ul exista cadrul legal ca
acea persoana sa fie amendata de către Primaria municipiului Falticeni.Dar GOSCOM-ul
trebuie sa ne spuna noua cine sunt persoanele, pentru ca noi nu avem o relatie directa cu
cetateanul. Eu nu stiu daca pe Plutonier Iacob Goscom-ul colecteaza gunoiul o data pe zi, o
data pe luna, o data pe saptamana. E problema lor. Pe mine ma intereseaza ca gunoiul de pe
fiecare strada sa fie colectat. Tot ceea ce e parte de organizare interna e business-ul lor, e
treaba lor. Daca ei nu vin in intampinarea noastra, eu nu pot sa-i oblig, pentru ca nu am baza
de date. Primaria municipiului Falticeni nu are o baza de date. Cine are contract cu gunoiul
sau nu. Ne puteti spune dumneavoastră gospodariile care nu au contract cu gunoiul, in mod
sigur. GOSCOM-ul va va fi recunoscator.
D-nul consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Nu trebuie sa generalizăm, dar in zonele de
urban se intampla, si stiti foarte bine că lumea duce la buncare, fie ca duce cu masina.E o
chestiune de report. Ştiu familii care au contract cu GOSCOM-ul de vreo 65 lei, trei membri
sau patru membri si au renuntat la contract sau au ramas cu un membru. Si atunci, el produce

gunoi, noi trebuie sa intervenim in zona asta pentru ca platim toti ceilalti. Asta era ideea. Nimic
altceva. Multumesc.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumim, dle
consilier. Mai sunt interventii? Nu.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nulviceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
dezmembrarea unor imobile, proprietatea privată a 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente unor obiective de investiții ce
deservesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Fălticeni și
transmiterea acestora în administrarea operatorului regional S.C. ACET S.A. Suceava iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Dupa cum bine stiti, tot ceea ce
inseamna, tevi, conducte si alte instalatii sunt domeniul public, pentru folosinta in serviciul de
alimentare cu apa potabila si apa menajera, canalizare, plus apa pluviala. Apartin domeniului
public al municipiului Falticeni. Sunt ale noastre, dar administratorul lor este SC ACET SA
Suceava. Ei sunt administratori. Anul trecut am realizat doua investitii cu bani de la bugetul
local, respectiv inlocuire retea apa strada pe str. Armatei- tronsonul 1 şi urmeaza anul asta
tronsonul 2 , si extindere retea canalizare strada Antilesti ,de la intersectia cu strada
Soldanesti pana la intersectie cu strada care duce spre groapa de gunoi, spre platforma de
gunoi. Sunt investitii realizate cu bani de la bugetul local. Suntem proprietari pe ele, dar
pentru a putea fi operate de operatorul desemnat prin licitatie publica se transmit in
administrarea SC ACET SA, pentru ca ei la randul lor, sa poata incheia contracte si sa le poata
utiliza corespunzator. Ramanem proprietari in continuare, ei sunt doar administratori, asa cum
sunt administratori pe toate celelalte retele din Falticeni.

D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la baza
iniţierii proiectului de hotărâre.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea denumirii unui imobil, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman : În inventarul public era denumirea de
„Microhotel Complex Nada Florilor” Falticeni. El este folosit in mare parte de către elevii si, mai
ales sportivii de la Colegiul National „Nicu Gane”. Mai ales pe partea de club sportiv scolar.
Având in vedere ca destinatia este mai aproape ca nume de ceea ce se intampla efectiv acolo,
ne propunem sa schimbam numele din Microhotel Complex Nada Florilor in „Camin”, astfel
incat sa dam in administrare Colegiului National “Nicu Gane”. La parter si în spate sunt
vestiarele, grupurile sanitare, iar etajul poate fi folosit ca si cămin, internat pentru elevi si elevii
sportivi in principal. Nu va ascund faptul ca intenţionam sa depunem un proiect european cu
finanare externa, astfel incat printr-un proiect de aproximativ 3 milioane de lei sa reabilitam
intreg acest complex, sa putem oferi cele mai bune conditii acolo pentru pregatirea elevilor in
timpul orelor de educatie fizica si a sportivilor de performanta din cadrul unei unitati de
invatamant, respectiv Clubul Sportiv Scolar. Noi avem un studiu de fezabilitate de fapt mai
vechi aici. Am intentionat si in trecut sa facem acest lucru, dar erau anumite restrictii in ceea
ce priveste ghidurile de finantare, in ceea ce priveste eligibilitatea proiectului.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumim, d-le
primar! Comisiile?

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
modificarea structurii organizatorice a 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-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu
sunt.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi ”pentru” (d-na
dr.Cojocaru Eugenia, d-na as.Chirilă Violeta-Gabriela și d-na as.Edu Anca nu participat la
dezbateri şi nu şi-au vor exercitat dreptul de vot).
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea Fişei de date pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public
de colectare şi transport a deșeurilor municipale în Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Se scoate din nou la licitatie acest
serviciu. Aprobam fisa de date pentru delegarea si concesiunea gestiunii serviciului public de
colectare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Falticeni. Fisa de date ati avut-o la
dispozitie. Eu vreau sa fac doua mentiuni: la capitolul privind criteriul de atribuire “pretul cel
mai scazut” nu avem nici o alta varianta prin care sa transmitem acest serviciu. Se
menţionează limpede “pretul cel mai scazut” , ca şi criteriu de atribuire. Orice firma daca vine
cu pretul cel mai mic, va prelua serviciul daca indeplineste şi celelalate conditii din caietul de
sarcini. Si al doilea lucru pe care vreau sa-l subliniez este despre durata contractului. În
contractul - cadru se menţionează foarte clar ca el este pe 24 de luni, fara drept de prelungire.
Atentie! Aceste 24 de luni sunt valabile pana la desemnarea la nivel judetean a unui operator
regional, desemnat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor.
Daca la nivel judetean se incheie contractul peste sase luni… sa spunem, automat contractul
cu acest operator se reziliaza si va fi preluat in cadrul sistemului judetean, de către operatorul
desemnat prin licitatie publica la nivelul judetului. Este o plasa de siguranta, ca sa spun asa,

astfel incat, de la data in care suntem acum si pana la data cand sistemul va fi operat de
operatorul desemnat prin licitatie publica la nivel judetean sa nu ramanem in situatia in care sa
nu avem cum sa colectam si sa gestionam problema deseurilor.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria - presedinte de sedinta: Multumim, dle
primar. Aveti interventii? Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
schimbarea temporară a destinaţiei imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Nicu
Gane, nr. 4 – Sala de Sport ”Maria Olaru” a Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” în
structură medicală – centru de vaccinare, pe perioada campaniei de vaccinare- iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Daca vreti un scurt istoric:
am propus cinci centre de vaccinare dar dupa vizita in teren a celor de la ISU, STS, DSP a
fost acceptat unul şi anume cel de la Şcoala Gimnaziala “Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, la
Sala de sport “Maria Olaru”. Procedura impune schimbarea temporară a destinatiei. Este un
pas, un al doilea pas. Procedura este mult mai complicată. Din pacate, e cam haos. Şi cand
zic haos, sunt elegant. Pe partea asta de vaccinare….. in sensul ca institutiile statului se
contrazic pe niste chestiuni care mie mi se par a fi destul de simple si le cunoastem din
experienta cotidiana. Ca sa schimbam destinatia unei unitati scolare sunt necesari mai multi
pasi. Primul dintre ele inseamna hotararea consiliului de administraţie a scolii, apoi hotararea
Consiliului Local care o dam astazi, apoi avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean si apoi acordul
Ministerului Educatiei. S-au omis pe parcursul derularii amenajării centrelor de vaccinare toti
acesti pasi, in conditia in care la nivel ministerial trebuia sa se stie foarte clar ca nu poti
schimba destinatia unitatilor scolare fara avizul Ministerului Educatiei. Pentru ca este penal
acest lucru. Noi facem lucrurile temeinic , sa fim cat mai operative. Dar va spun de pe acum ca
s-ar putea sa ne mai intalnim in sedinte de consiliu local in care sa aducem diverse modificari
,pentru ca si legislatia ar putea fi modificata. Nu este responsabilitatea noastra. Din pacate, la
nivel declarativ ni s-a spus ca nu este nevoie, dar in scris nu am primit nimic. Prin urmare,
urmam procedura ca la carte. Un al doilea pas, dupa hotararea consiliului de administratie al
scolii, schimbam noi destinatia prin hotararea de consiliu local. Ne adresam Inspectoratului
Scolar, Ministerului Educaţiei si pana se termina totul, se termina si cu vaccinarea. E o
realitate. Nu vreau sa fiu rautacios sau sarcastic, dar sunt foarte multe probleme si nu se
gestioneaza bine. Poate nu exista colaborare intre ministere, pentru ca e o chestiune pe care
ar putea sa o discute ministrul sanatatii cu ministrul educatiei. Şi lucrurile sa fie in regula acolo.
Sau nu la nivel de ministri, cat la nivel de secretari de stat, directori si ce mai mai e pe acolo.
Noi ne ducem la prefectura si spunem ca asta nu e in regula, si ei spun, da… nu e in regula,
dar … daţi-o aşa. Nimeni nu isi asuma sa o dea asa. Prin urmare, astazi, va propun sa votam
a doua etapa, urmând ca celelalte etape sa se parcurgă cat mai repede, astfel incat sa putem
oferi un centru de vaccinare la scoala gimnaziala. Noi ne-am luat masuri, l-am dotat cu
mobilier. Şi aici e o discutie foarte mare. Cine pune banii? Eu nu pot sa vin in fata

dumneavoastră sa va spun ca trebuie sa punem 60 mii lei. Noi am estimat 60 de mii lei, din
care trebuie sa cumpăram frigidere, mese, paturi. Nu mai vorbim de utilitati. Pâna la urma sala
de sport are contract cu furnizorii de utilitati pe parte didactica. Activitatea didactica este
finanţata pe cote defalcate din TVA. Cu destinaţie invatamant. Noi schimbându-i destinaţia,
acolo se va plăti apa, canalizare, energie electrica, energie termica. Intrebarea este: se pot
plati din cote defalcate cu destinatie invatamant facturi cu destinatie sanitara? La prima vedere
seamana a deturnare de fonduri. Asteptam sa vedem ce mai spun si specialistii, astfel incat in
momentul in care ne vom reuni in sedinta de consiliu local sa stim exact care sunt pasii. Sunt
chestiuni relativ simple, dar care pot cauza neplaceri tuturor daca nu le luam in calcul.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile?
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia
economică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Raportul privind activitatea
asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2020.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Catalin Coman: Ultimul punct de pe ordinea de zi este
un raport pe care il inaintam Consiliului Local. Nu se dezbate, nu se voteaza. Doar daca exista
intrebari pe marginea lui, va rugam sa ni le semnalati. Este o informare, la fel cum o sa primim
periodic si de la Politia Locala.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria- presedinte de sedinta: Multumim, dle
primar, declar sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local, ed. Maria Dulgheriu
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