ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 29.04.2021, în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni
Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin
Dispoziţia nr. 232 din 23.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, alin. 1, lit. a,
alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri locali din 19 convocați.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua! Bine ați venit la ședința
ordinară a Consiliului Local pe luna aprilie. Materialele pentru ședință v-au fost puse la
dispoziție în termenul legal. Suplimentez ordinea de zi cu încă două proiecte, cu caracter
urgent, respectiv: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2021 şi proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate
pentru “ Întocmire PUZ pentru parcelarea CP 40912 în zece noi corpuri de proprietate în
vederea vânzării şi construirii de locuinţe, generat de imobilul situat în judeţul Suceava,
intravilanul municipiului Fălticeni, str. Broşteni, nr. 70A, identificat prin nr. cadastral
40912, proprietatea Apopei Romeo”.
Se supune la vot ordinea de zi în totalitate respectiv:
1. Procesele-verbale ale ședințelor din data de 29.03.2021 și 19.04.2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni
la data de 31.03.2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în
anul fiscal 2022 cu rata inflației in procent de 2.63 % - 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 participarea Municipiului Fălticeni la Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor
premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani 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 aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de operatorul
de salubritate S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin
licitaţie publică deschisă - 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;
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planul anual de acţiune al Direcţiei de
Asistenţă Socială privind serviciile sociale 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;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
9. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “
Întocmire PUZ în vederea introducerii teren din extravilan în intravilan pentru construirea
unui ansamblu de locuinţe individuale (P+1) generat de imobilul situat în municipiul
Fălticeni, strada Slt. Grigoraş F.N, identificat prin nr. cadastral 31328, proprietatea
UNGUREANU MARCELA – MONICA ŞI UNGUREANU VASILICĂ” - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
10. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru
“ Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe colective(P+2E+M), alei,
parcări şi racorduri unităţi prin întocmire PUZ, generat de imobilul situat în municipiul
Fălticeni, strada Armatei F.N, identificat prin nr. cadastral 33844, proprietatea LOGHIN
CONSTANTIN ŞI LOGHIN DIANA - ELENA” - 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 repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale,
situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 14 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în
municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării nr. 9, ap. 10, d-nei Blaga Georgiana - Alexandra 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;
13. 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;
14. Proiect de hotărâre privind demolarea unui imobil - construcţie, proprietatea
privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 13, înscris
în CF nr. 36980, având nr. cadastral 36980-C6 - 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 concesionarea directă a unor suprafeţe de teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
16. Proiect de hotărâre privind comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în
domeniul public al Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
17. 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,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 acordarea dreptului de folosință gratuită a unei
suprafețe de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în favoarea S.C.DELGAZ
GRID S.A., în vederea montării unei stații de reglare-măsurare gaze naturale - 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 trecerea din domeniului public al Municipiului
Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia, a imobilului-construcție(spital–
local vechi) situat pe str.Cuza Vodă, nr. 1, în vederea demolării acestuia - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,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. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct, video și audio, a ședințelor
Consiliului Local al Municipiului Falticeni - iniţiator, cons. local Silviu- Nicolae Mateiciuc;
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;
21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
22. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru
‚Întocmire PUZ pentru parcelarea CP 40912, în 10 noi corpuri de proprietate în vederea
vânzării și contruirii de locuințe, generat de imobilul situat în județul Suceava,
intravilanul municipiului Fălticeni, str. Broșteni, nr. 70A, identificat prin nr. cadastral
40912, proprietatea Apopei Romeo” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 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;
Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă în totalitate cu 19 voturi „pentru”.
D-na cons. Local Cojocaru Eugenia – Lilian, d-na cons. Local Chirilă Violeta – Gabriela
şi d-na cons. Local Edu Anca anunţă că la proiectul nr. 19 nu participă la dezbateri şi nu-şi
exercită dreptul de vot.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa consiliului
local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi întrunesc condiţiile

prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică sunt
însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate, avize ale comisiilor de
specialitate, precum şi celelalte documente care au condus la respectivele iniţiative.
Se supun la vot procesele-verbale ale ședințelor din data de 29.03.2021 și 19.04.2021,
acestea fiind aprobate cu 19 voturi „pentru”.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea
execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2021 - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Contul de execuție al bugetului local se
aprobă, trimestrial, semestrial și annual. Aprobăm astăzi contul de execuție la data de 31 martie
2021, adică execuție pe primul trimestru al anului 2021. Avem excedent de 9.002.730 lei. La
secţiunea de funcționare 8.215.330 lei, iar la secțiunea dezvoltare 787.400 lei. Avem o situație
financiară foarte bună. Există 90 miliarde lei, plus diferența dintre venituri și cheltuieli. A fost
primul trimestru în care nu s-au derulat decat o mica parte din investițiile planificate, dar sunt
bani suficienți pentru dezvoltare și funcționare. Încasările la 31 martie au fost cu 28 % mai mari
decât în primul trimestru al anului precedent, și datorită faptului că primul termen de plată s-a
amânat. Nu a mai fost 31 martie 2020, ci s-a amânat până la sfârșitul lunii iunie. În acest an
termenul de plată a fost cel stabilit de lege, adică 31 martie 2021 și probabil mulți dintre cetățeni
s-au gândit să plătească pentru a beneficia de acea reducere de 10%. Cert este că avem un
plus de 30% faţă de anul trecut pe partea de încasări din taxele și impozitele locale.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții? D-nul Stoica, vă rog…
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am și eu o întrebare. Primăria Fălticeni are
acces la ghișeul.ro? A trebuit să plătesc o amendă și nu mi-a încasat banii. Am făcut plata, dar
nu mi-a încasat banii.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sigur că da. Poate a fost o problemă
tehnică, dar o rog pe șefa serviciului să remedieze situația.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Am plătit, dar mi-a apărut ca fiind
„tranzacție nereușită” și de asta voiam să știu dacă există corelare.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Există. Sigur că da. Foarte multe plăți
se încasează pe acest sistem electronic. Vom încerca să simplificăm procedura, la nivel de
finanțe, cu instalare de POS-uri.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Asta era a doua întrebare.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Avem două achiziționate şi încercăm
să le instalăm. Necesită un aviz de la finanțe, dar în scurt timp vom avea instalate
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației in
procent de 2.63 % - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Așa cum știți, în fiecare an în luna
aprilie aprobăm actualizarea taxelor și impozitelor pe anul următor. Este vorba despre anul fiscal
2022. Rata inflației calculată de Institutul Național de Statistică este de 2,63%. Prin urmare,
orice primărie din Romania trebuie să actualizeze taxele şi impozitele locale cu rata inflației.

D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bodan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
participarea Municipiului Fălticeni la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Avem în inventarul primăriei trei
autoturisme foarte vechi și cu probleme mari. Având în vedere oportunitățile pe care Ministerul
Mediului le oferă prin programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, propun să
aprobăm această participare a Municipiului Fălticeni la acest program. După cum vedeți sunt
două autoturisme de la Poliția Locală și unul al primăriei. Doar unul este al nostru, pentru că lam primit cu titlu gratuit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni. Un Logan. Şi unul lam primit tot cu titlu de transfer de la Ministerul Dezvoltării. Doar unul este achiziționat din
bugetul primăriei. Celelalte două sunt primite cu titlu gratuit conform legislației în vigoare. Avem
cheltuieli mari cu ceea ce înseamnă reparațiile frecvente, plus tot ceea ce înseamnă partea de
poluar. Propun participarea Municipiului Fălticeni la acest program, cu mențiunea că pe viitor
vom încerca să luăm mai mulți bani pe acele vouchere pentru mașinile electrice. La momentul
care discutăm nu ne încadrăm, neavând la nivelul municipiului Fălticeni acele stații de
încărcare, pe care ni le propunem să le facem în acest an.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc
vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Din fericire, în Municipiul Fălticeni
avem în fiecare an persoane care împlinesc 100 de ani, care ajung la centenar. Până acum
făceam o sedință de Consiliu Local prin care acordam nominal aceste premii. Având în vedere
pervederile legislatiei privind protecția datelor cu caracter personal cred că este oportun și legal
din acest punct de vedere al respectării intimității fiecărei persoane să aprobăm un regulament
-cadru. Nu mai venim în fața Consiliului Local cu un un proiect în care să nominalizăm
persoanele care au împlinit 100 de ani. Aprobăm un regulament - cadru, vedem exact care sunt
persoanele care îndeplinesc 100 de ani și în funcție de asta le premiem la ziua de naștere cu
500 lei, un tort, un buchet de flori.

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A.
Fălticeni, rezultate în urma atribuirii contractului prin licitaţie publică deschisă - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Am avut o licitație publică deschisă
pentru concesionarea serviciilor de salubritate. Câștigătorul a fost S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni.
Acestea sunt tarifele practicate de această firmă. Fac mențiunea că nu diferă cu nici un leu de
tarifele practicate până acum. Nu se scumpește gunoiul absolut deloc. Dacă Consililul Județean
va desemna un operator unic la nivelul județului Suceava, contractul cu Goscom-ul se
suspendă. Dar vă spun că anul acesta, după cum se prevede, nu vom avea la nivel județean un
castigator. Este o licitație extreme de complicată pentru 114 unități administrative – teritoriale,
plus Consiliul Județean. Sunt foarte multe probleme, mai ales în zona de munte. Şi mai există și
un blocaj pe care îl știți, cu Pojorâta. Ar trebui să clarifice juriștii mai întâi problema, ca mai apoi
să se scoată la licitație operarea acestui serviciu. Noi ne asigurăm că avem operator la nivelul
Municipiului Fălticeni şi sperăm ca situația să se rezolve cât mai repede și apoi să încheiem acel
contract cu acel operator care va fi desemnat.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea Planul anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile
sociale pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Serviciile sociale sunt stabilite foarte
clar de prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. Acest lucru
impune ca Direcția de asistenţă socială să întocmească un plan anual de acțiune, în
conformitate cu prevederile legale. Și vedeți în raportul de specialitateîntocmit de directorul
Direcției de asistență socială care sunt obiectivele, care sunt direcțiile de acțiune, beneficiile și
activitatea Direcției de Asistență Socială.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?

D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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 consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Aș sugera pentru bugetul din 2022 să luați
în considerare achiziția unui autovehicul pentru persoanele cu nevoi speciale pentru că sunt
destule persoane cu handicap.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Da, nu este o idee rea. Dar poate
găsiți exemplul unei primării mai mari, ca să ne ușureze munca în ceea ce înseamnă temeiul
legal. Nu este vorba de partea financiară, pentru că nu este o sumă foarte mare. În mod sigur
ne vom permite să achiziționăm un vehicul dotat și cu sistemele corespunzătoare, rampă.
Partea financiară o vom rezolva în mod sigur. Să vedem partea de legalitate. Un model de bune
practici la primarie ne-ar fi simplu, ca să câștigăm timp. Sunt alte primării care sunt mai
avansate ca noi , deci ne-ar fi util un model.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Mergem pe același principiu cum sunt
autovehiculele școlare, nu?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Școlile au o lege specială, Legea
educaţiei naţionale, care prevede expres acest lucru. Persoana cu dizabilități va trebui însoțită
de un aparținător, de un membru al familiei sau de cineva din partea primăriei, Poate cineva
care are probleme respiratorii, dau un exemplu, nu se poate urca în orice fel de mașină. Sunt
chestiuni care vor trebui reglementate.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Legea ne obligă să avem în fiecare
anun plan pentru asigurarea resurselor umane, materiale, financiare care sunt necesare pentru
gestionarea situațiilor de urgență. După cum vedeți, în anexa nr.1 sunt trecute toate riscurile și
banii necesari pentru prevenirea și intervenția în cazul producerii unui accident de orice natură.
Sună cam războinic dacă citiți, dar eu vă spun să nu intrați în panică, noi ne pregătim să avem
acel plan, sirene și altele există în dotarea situațiilor de urgență și putem să le folosim în caz că
trebuie să gestionăm o astfel de situație. Din fericire, până acum nu am avut probleme
deosebite și sperăm să nu avem nici pe viitor dar legislația ne obligă și e bine să fim precauți din
acest punct de vedere.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr.Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:
Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea

introducerii teren din extravilan în intravilan pentru construirea unui ansamblu de
locuinţe individuale (P+1) generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Slt.
Grigoraş F.N, identificat prin nr. cadastral 31328, proprietatea UNGUREANU MARCELA –
MONICA ŞI UNGUREANU VASILICĂ” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este primul pas până la aprobarea
unui PUZ. Când are toate avizele, plus studiu topografic, geotehnic, poate să se prezinte în fața
Consiliului Local pentru aprobarea PUZ-ului. Deocamdată noi îi spunem ce trebuie să facă, îi
dăm avizul de oportunitate pentru întocmire PUZ, urmând ca după ce obține toate avizele, să
vină cu propunerea în Consiliul Local pentru aprobare.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: O întrebare cu titlu general. Văd că apar din
ce în ce mai multe construcții în oraș, dar în egală măsură sunt și mai multe mașini. Din anii
anteriori există vreo hotărâre de Consiliu Local în care este menționat că pentru fiecare locuință
să fie alocat un număr de parcări?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Nu există la nivelul Consiliului local
așa ceva, dar putem să introducem pe viitor. Dacă vrea cineva sa-și facă o casă nu există la
momentul actual prevederi care să-l îngrădească. Dar putem să spunem pe viitor că nu mai
emitem autorizație de construcție pentru locuință individuală dacă nu are, nu știu, două parcări.
Este o chestiune pe care o putem reglementa. Nu este un regulament deocamdată decât
pentru ceea ce înseamnă PUZ-uri pentru locuințe colective, blocuri.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Și pentru PUZ-uri care e? Astea cu PUZurile, cate?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Astea cu parcările … o stație de
parcare. Dacă un bloc are 20 apartamente, trebuie să aibă 20 locuri de parcare.
D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: În București s-a ajuns la 1,5 locuri de
parcare la fiecare apartament și 2 la case.
D-nul primar, prof. Gheorghe -Cătălin Coman: O să analizăm chestiunea asta și o să
revenim cu o hotarâre în care să impunem, în funcție de statutul locuințelor și locul de parcare.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în vederea construirii
unui ansamblu de locuinţe colective(P+2E+M), alei, parcări şi racorduri unităţi prin
întocmire PUZ, generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Armatei F.N,
identificat prin nr. cadastral 33844, proprietatea LOGHIN CONSTANTIN ŞI LOGHIN DIANA
- ELENA” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița – preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Același lucru ca la proiectul anterior.
Se modifică solicitantul și adresa.

D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str.
Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 14 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Municipiul Fălticeni deține în calitate
de proprietar un imobil pe strada Izvor, bl. 3 ap. 14 închiriat d-lui Suditu Robert Ionuț. Acesta a
solicitat rezilierea contractului, motiv pentru care îl repartizăm unei familii din lista de priorități, o
familie cu patru copii, reprezentată de dnul Cobzaru Vasile.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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 consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării
nr. 9, ap. 10, d-nei Blaga Georgiana - Alexandra - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin
Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este o locuință de necesitate, dacă
putem spune așa, o locuință tip container. Am aprobat către Nistor Vasile în februarie 2021. Nu
a putut să se adapteze în zona respective și dăm următoarei persoane aflate pe listă care
dorește o locuință tip container și care dorește să locuiască pe Magazia Gării nr. 9, ap 10.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de comisie: Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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 consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: La solicitarea spitalului, pentru buna
desfășurare a activităților medicale se solicită transformarea unui post de referent II în post de
referent I.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de comisie: Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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 consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?

Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru” ”( d-na cons.
local Cojocaru Eugenia – Liliana, d-na cons. local Edu Anca şi d-na cons. local Chirilă Gabriela
– Violeta nu participă la dezbateri şi nu-si exercită dreptul de vot).
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
demolarea unui imobil - construcţie, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în
municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 13, înscris în CF nr. 36980, având nr. cadastral
36980-C6 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Intenționăm să demarăm o investiție
la sera veche, să construim un spațiu nou, un Birou de utilităti publice. La etaj vom avea
birourile, iar la parter garaje şi vestiare pentru angajaţii de la Direcția Tehnică și Direcția de
Utilități Publice. Va fi şi canal pentru a se putea interveni în ceea ce privește reparațiile, spații
de lucru, bancuri de lucru și rezolvăm și problema funcționalității. Se impune demolarea acelui
imobil pentru a putea construi pe cel nou.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este a treia etapă privind acest
proiect de hotărâre. Vedeți raportul de evaluare anexat. Propun aprobarea acestor concesionări
în vederea extinderii, pentru că este singura concesiune care mai poate fi realizată în condițiile
legii. Aveți un model al contractului - cadru de concesiune în anexa nr. 5.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Aș propune ca la art. 5, termenul contractului
concesiunii să se poată prelungi, în condițiile legii, prin acordul părților, să se facă tot la 25 de
ani, tot o reevaluare. Peste 25 de ani, aceleași prețuri ar fi impropriu de stabilit.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: De acord. Haideți să formulăm.
Termenul contractului de concesiune se poate prelungi în conditiile legii, prin acordul părților
pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din perioada sa inițială, doar în urma unei
reevaluări. Dacă doriți să formulați dvs., d-na secretar…
D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Efectuate în condițiile legii…
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: De accord. Haideți să reformulăm.
Termenul contractului de concesiune se poate prelungi în conditiile legii, prin acordul părților,
pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din perioada sa inițială, doar în urma unei noi
reevaluări efectuate la momentul respectiv.

D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Să țineți cont de rentă. Deci practic în urma
evaluării se va stabili prelungirea termenului contractului.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Da. O nouă evaluare, deci implicit o
nouă redevență. Da?
D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Reevaluare. Supunem la vot
amendamentul d-lui consilier prima dată.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier local Vasiliu Ionel, acesta fiind aprobat cu
19 voturi ”pentru”.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul public al Municipiului
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba despre investiții.
Demolăm sala de sport existentă de la Școala Gimnazială ”Ion Irimescu”. Acolo, după cum v-am
mai spus, există o sală de sport mult prea mică pentru nevoile școlii. Vorbim de cea mai mare
școală de la nivelul municipiului Fălticeni, cu un efectiv de aproximativ 800 elevi. Este cea mai
mica sală de sport dintre toate cele existente la școlile gimnaziale. Școala asta a rămas cu cea
mai mica sală de sport. Indiferent cum ar face orarul, se suprapun două clase, care trebuie să
facă ora de educație fizică în același timp. Sala de sport actuală permite desfășurarea în
condiții decente, să spunem, nu optime, a unei singure clase. Prin urmare, având în vedere că
avem și terenul necesar, și am făcut o analiză cu Direcția de investiții asupra acestei posibile
viitoare investiții, avem posibilitatea să demolăm sala existentă și să construim sala de sport
mai mare, pentru două clase de copii simultan. Mai mulți pași au fost făcuți, dar a apărut și
această comasare a terenurilor existente, astfel încât să putem discuta de un singur corp de
proprietate și nu de mai multe corpuri distincte.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect privind dezmembrarea
unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe
– Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba tot de acea zonă, Magazia
Gării, în care sunt acele containere. Sunt acele suprafeţe de teren alocate în folosință gratuită în
baza Legii 15/2003 pentru familiile tinere. Din păcate s-au dat pe masurători făcute de angajații
primăriei, dar o parte din cei ce beneficiau de asta și-au întins gardurile mai mult decât trebuie şi
apar anumite situații conflictuale, pe care le putem rezolva foarte ușor făcând această
dezmembrare și trasând foarte clar cât e limita proprietății fiecăruia. O să apară și aici ceva
discuții. Ştiți foarte bine despre ce zonă discutăm și care sunt modalitățile de lucru acolo, dar
vom face și asta. Îi vom ajuta și cu branșamentele.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – Bogdan – preşedinte de
şedinţă: Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
acordarea dreptului de folosință gratuită a unei suprafețe de teren, proprietatea privată a
municipiului Fălticeni, în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A., în vederea montării unei stații
de reglare-măsurare gaze naturale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: La prima vedere pare un proiect
simplu și cu implicații foarte mici. Dar acest proiect simplu şi cu implicații foarte mici este un
proiect extrem de necesar pentru Fălticeni, pentru că dăm startul introducerii rețelelor de gaz
metan în tot cartierul Șoldăneşti și cartierul Țarna Mare. Este un lucru extraordinar. SC DELGAZ
GRID S. A. ne-a solicitat să le punem la dispoziție această suprafață de teren, cu drept de
folosință gratuită pentru a monta o stație de reglare – măsurare gaze natural, astfel încât
cartierul Șoldănești, respectiv str. Tudor Vladimirescu, str. Șoldăneștilor, str. Gheorghe Doja partial, Soldat Nedelcu, Sergent Rusu, Antilești, apoi trecând în Țarna Mare va face stânga spre
str. Șomuzului, str. Nufărului, str. Doboșari, str. Răsăritului, str. Halmului și Horticolei parțial vor
avea gaze naturale prin acest program realizat de către DELGAZ GRID. Mărturisesc că ne ajută
foarte mult legislația actuală care impune firmelor să realizeze extinderile rețelelor și
branșamentelor pe cheltuială proprie, fără costuri din partea beneficiarului, astfel încât fiecare
familie care solicită acest lucru va putea fi branșată la rețeaua de gaze naturale prin proiect
finanțat exclusiv de DELGAZ GRID. Noi le punem la dispoziție această suprafață de teren de
28 m.p., în folosință gratuită pe toată durata existenței stației de reglare - măsurare, ca de acolo
să plece conducta magistrală de gaze naturale pe străzile menționate. Este un proiect
important pentru cele două cartiere și vom continua și cu celelalte cartiere, respectiv Tâmpești și
Buciumeni, pe partea de nord a orașului, spre Rădășeni.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul
privat al acestuia, a imobilului-construcție (spital–local vechi) situat pe str. Cuza Vodă, nr.
1, în vederea demolării acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Suntem pe ultima sută de metri în
ceea ce privește deschiderea spitalului nou. Pe 6 mai avem recepția finală, care va dura
maximum două săptămâni, urmând apoi să obținem avizele necesare DSP, ISU. Ulterior
urmează să rezolvăm cu mobilierul, echipamentele din spitalul actual vor fi transferate în spitalul
nou. Următorul pas este demolarea spitalului vechi și sistematizarea verticală a întregii zone,
crearea de spații verzi, alei, parcări, căi de acces. Primul pas e trecerea în domeniul privat al

municipiului, urmând ca ulterior să solicităm avizul Ministerului Sănătății privind demolarea.
Începem să facem pașii, pentru că, orice activitate de acest gen durează și trebuie să fim cât
mai eficienți. Avem suma de bani, contractăm firma prin licitație publică și apoi ne apucăm de
demolat. Tot ceea ce v-am spus durează minimum 4 luni. Asta este varianta realist. Nici
optimistă, nici pesimistă. Sistematizarea verticală înseamnă amanajarea spațiului din jurul
spitalului nou cu spații verzi, căi de acces și așa mai departe, plus demolarea spitalului vechi și a
celorlalte dependințe.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”( d-na cons.
local Cojocaru Eugenia – Liliana, d-na cons. local Edu Anca şi d-na cons. local Chirilă Gabriela
– Violeta nu participă la dezbateri şi nu-si exercită dreptul de vot).
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
transmiterea în direct, video și audio, a ședințelor Consiliului Local al Municipiului
Falticeni - iniţiator, cons. local Silviu- Nicolae Mateiciuc;
D-nul consilier local, ec. Silviu- Nicolae Mateiciuc: O să fac câteva considerații legate
de oportunitate și legalitate. Nu o să citesc lucrurile pe care le-am impus în referatul de
aprobare. Cu siguranță le-ați parcurs cu toții. Legat de partea de legalitate, am făcut eu un
periplu destul de acoperitor în referatul de aprobare. Are inclus și partea de constituționalitate și
parte legată de Codul Administrativ, Codul Penal, Codul Civil, Legea 544/2004. Aș vrea pe
partea de oportunitate să vă spun câteva lucruri, în contextul acesta pandemic. Se poate
observa, indiferent ce izvor de informare îți alegi, că tot mai multe primării aleg și soluția asta.
Nu neapărat că era nevoie de pandemie pentru asta. Din punctul meu de vedere este o
chestiune de bun simț. E un proiect care vizează o instituție publică, o instituție publică care are
o activitate publică. Cred că ar stimula puțin și responsabilitatea fiecăruia dintre noi, la fel din
zona asta a bunului simț, pentru că suntem oameni și pot exista momente în care să ne uităm
puțin rolul nostru. Și faptul că lucrurile astea se transmit live, se înregistrează, cred că ne-ar
stimula și ne-ar aduce aminte în permanenţă despre asta și cred că ar fi o dovadă de respect
față de fiecare cetățean al acestui oraș. Și mai am două observații. Am văzut în acest referat
făcut de d-nul responsabil, zic eu, niște concluzii care, din punctul meu de vedere și am
proprietatea termenilor, sunt la limita hilarului. Și o să vă citez: „transmisia în direct, video și
audio, nu aduce un plus de transparență sau beneficiul participării la ședințe, întrucât
transparența totală degajă ( este efectuată)- aici probabil nu a fost cineva atent- prin publicarea
proiectelor de hotărâri, dezbateri publice și proceselor - verbale ale ședințelor”. Nimeni nu
înlocuiește lucrul acesta cu transmiterea live. Sunt lucruri complementare. Adică nu văd cum
poți concluziona într-un referat, astfel: „poate că în aparență transmiterea în direct a ședințelor
locale poate părea benefică, creând iluzia persoanelor de a se afla în sala de ședință. Nimic mai
fals. Întrucât în contextul pandemiei de coronavirus persoanele participante la ședință poartă
mască”. Asta nu mai e la limita hilarului, asta chiar e hilară. Ca și cum ar fi venit cineva să
propună asta pe perioada pandemiei, să cream iluzia că se află în sala de ședință. Da…nu știu
cum s-a putut include lucrul acesta, la modul cel mai serios, dar am simțit nevoia să vă
subliniez. Atât din partea mea, sper să…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Având în vedere solicitarea d-lui
consilier Mateiciuc Silviu, am cerut un punct de vedere de la ofițerul responsabil de protecția

datelor personal. Vi l-am pus la dispoziție spre studiu și analiză. Este un punct de vedere, nu are
caracter de lege. Este un punct de vedere care ne transmite riscurile, modificările pe care le
consideră necesare pentru a fi aduse sau nu proiectului respectiv. Dar decizia aparține
Consiliului Local. Este un punct de vedere al unei persoane care are competență în ceea ce
privește protecția datelor cu caracter personal.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița: Dacă îmi permiteți să intervin și eu.
Inițiativa dumneavoastră este extraordinară, nimic de comentat, dar totuși, având în vedere
Regulamentul GDPR care impune niște reguli stricte, cred că necesită puțin timp de informare
mai profundă, drept pentru care solicit și colegilor să se informeze mult mai mult și să revenim
asupra acestui proiect.
D-nul consilier local, ec.Silviu- Nicolae Mateiciuc: E un punct de vedere. Nu țin
neapărat nevoia să răspund la el. Şi din câte știu, suntem cu toții destul de familiarizați. Mai
mult decât atât, există puncte de vedere cât se poate de explicite vis- a- vis de faptul că
transmiterea live nu interferează și nu sensibilizează cu nimic mai mult decât este, iar această
practică care ia amploare la nivel de alte primării din zonă și din tară.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– 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 consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
D-nul consilier local, prof. Pintilii Marius-Claudiu: Un punct de vedere…. într-adevăr
văd o propunere, zic eu, decentă în contextul acesta, dar cu rezerva informării pentru o viitoare
ședință. Am citit propunerea dumneavoastră, dar acest argument al responsabilizării consilierilor
locali prin transmitere video mi se pare oarecum dus la extrem, considerând că toți din această
sală sunt responsabili și nu trebuie să vedem într-o transmisie video un fel de constrângere, să
devenim mai responsabili. Eu zic că acest argument nu ar fi relevant.
D-nul consilier local, ec. Silviu- Nicolae Mateiciuc: Sunt de accord. Poate nu am
nuanțat eu cum trebuie. Este și o definiție a eticii organizaționale care spune că pentru a te
identifica cu ea trebuie să te porți în orice situație a vieții tale ca și cum ai fi filmat, chiar dacă nu
ești filmat. În nici un caz nu ăsta era argumentul principal și în nici un caz premisa nu este de
lipsă de responsabilitate, ci era doar o nuanță, o nuanță care apela până la urmă la
vulnerabilitățile firești și specifice naturii umane. În nici un caz nu ăsta e argumentul dominant.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița: Drept pentru care cred că necesită
informare mult mai profundă din partea tuturor.
Se supune la vot, proiectul de hotarâre nefiind adoptat(6 voturi ”pentru” –consilierii locali
USR și PNL și 13 voturi ”contra” – consilierii locali PSD).
D-nul primar, prof. Gheorghe -Cătălin Coman: După recomandarea anterioară cred
că ar trebui regândit, completat, eventual să ținem cont și de ceea ce înseamnă recomandările
DPO și să îl repuneți…
D-nul consilier local, ec. Silviu- Nicolae Mateiciuc: Deci am înțeles că necesită o
aprofundare din partea colegilor consilieri, nu faptul că lipsește ceva în el. Cel puțin asta am
înțeles.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: O îmbunătățire și evitarea riscurilor,
cel puțin a celor menționate în raport.
D-nul consilier local, ec. Silviu- Nicolae Mateiciuc: Ca să înțeleg eu ce am de făcut.
E vorba de o nevoie de aprofundare din partea dumneavoastră sau e o nevoie de argumentare
suplimentară din partea mea? Îmi puteţi spune punctual unde anume? La fel, ca ajutor, pe ce
punct?

D-na consilier local, prof. Corbu Luminița: Stați să mă informez și după am să vă
răspund.
D-nul consilier local, ec. Silviu- Nicolae Mateiciuc: Și nu e cumva aprioric, nu știți
unde este nevoie de o explicație suplimentară din partea mea, dar simțiți nevoia să vă informați
pentru a-mi indica ulterior. Se pare că e puțin deplasat.
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița: Este o responsabilitate din partea
noastră, care cunoaștem foarte clar de ce suntem aici. Da.
D-nul consilier local, ec. Silviu- Nicolae Mateiciuc: Deci, revenind la întrebarea
initială, care sunt punctele pe care ar trebui eu să le aprofundez la un alt nivel?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Cel mai bine, în urma punctului de
vedere stabilit de responsabilii de protecția datelor, sunt anumite riscuri care pe viitor ar trebui
menționate în proiectul de hotărâre. Să fie evitate, astfel încât să nu intrăm în contradicție cu
legislaţia în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe
– Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Probabil vă întrebați de ce la câteva
zile după ce am aprobat bugetul local pe 2021 ne întoarcem din nou în Consiliul Local cu o
rectificare bugetară. Datorită unei vești bune pe care am primit-o de la Ministerul Sănătății. Ni sa alocat suma de 3.468.000 lei, aproximativ 35 miliarde de lei vechi, reprezentând subvenție de
la bugetul de stat pentru bugetele locale pentru finațarea aparaturii medicale și echipamentelor
de comunicație în sănătate. Făcând un scurt istoric, la finalul anului trecut ne-am inclus într-un
proiect al Ministerului Sănătății, mărturisesc că fără speranțe deosebite, dar am zis că orice fel
de oportunitate, chiar dacă are șanse minime, trebuie speculată pe parcursul anului 2020 în
plină pandemie. Având în vedere contextul pandemic și disponibilitatea Ministerului Sănătății de
a finanța anumite programe privind echipamentele și aparatura medicală ne-am înscris și acolo
şi am avut surpriza plăcută de a primi de la Ministerul Sănătății banii solicitați. Acești bani îi
aveam prevăzuți în bugetul local deja, prin acel credit pentru finanțarea și achiziția unor dotări
pentru spitalul nou, cumulate cu programul Ministerului Sănătății la care noi ne-am asumat o
cofinanțare de 10% din total echipamente, din total sumă alocată. Astfel facem economie la
bugetul local și ne rămâne o disponibilitate financiară de aproximativ 1,7 milioane de lei pentru
derulării unei alte investiții. La buget avem și fondul de rezervă corespunzător, care ne permite
să evităm orice fel de sincopă în ceea ce privește funcționarea, dar și anumite obiective de
investiții pe care le considerăm prioritare și urgente. La acestea se adaugă și suma de 17
miliarde pe care, cu votul Consiliului Local, putem să o realocăm pe alt obiectiv de investiții pe
care îl considerați prioritar. Sunt 35 miliarde lei care rezolvă de acum înainte, pentru multă
vreme, problema dotărilor și echipamentelor în spital. Avem acoperită integral partea de
funcționare, iar ceea ce a venit în plus completează ce mai era de completat. Va trebui să
cheltuim niște bani pe formare profesională, pentru a găsi și modalitățile de operare a aparaturii
de ultimă generație, în condiții optime.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru
învăţământ: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre nefiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind
acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru ‚Întocmire PUZ pentru parcelarea CP
40912, în 10 noi corpuri de proprietate în vederea vânzării și contruirii de locuințe,
generat de imobilul situat în județul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str.
Broșteni, nr. 70A, identificat prin nr. cadastral 40912, proprietatea Apopei Romeo” iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Tot un aviz de oportunitate care a
ajuns mai târziu cu solicitarea. Până la urmă orice fel de PUZ înseamnă dezvoltare.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Comisiile?
D-na consilier local, prof. Corbu Luminița– preşedinte comisia economică: Aviz
favorabil.
D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru
administraţie publică: Aviz favorabil.
D-nul consilier local, jr. Murariu George - Bogdan – preşedinte de şedinţă:
Intervenții?
Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi „pentru”.
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte de şedinţă declară
ședința închisă.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal.
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