ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 29.03.2021, 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. 169 din 23.03.2021, in 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 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 pe luna martie. Suplimentez ordinea de zi cu încă
trei proiecte de hotarare, cu caracter urgent, respectiv: proiect de hotărâre privind alocarea sumei de
30.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli de capital în anul 2021, proiect de hotărâre privind
modificarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ”, str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv
specific
10.1/învăţământ
preşcolar,
POR/10/2017/10/10
1a/7regiuni
(cod
apel:
POR/316/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului şi proiect
de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finantare si a cheltuielilor aferente proiectului
“CONSTRUIRE GRADINITA” , str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării acestuia în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul
de
proiecte
nr.
POR/2017/10/10.1/10.1a/7REGIUNI,
POR/2017/10/10.1/10.1a/BI
şi
POR/2017/10/10.1/10.1a/ITI.
De asemenea, doua proiecte de hotărăre au fost completate, respectiv: proiectul 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 şi carte funciară, prin includerea suprafeţei 10 m.p. situată pe str. Victoriei, f.n. şi proiectul
de hotărâre privind comasarea unor corpuri de proprietate, înscrise în domeniul privat al
Municipiului Fălticeni, prin comasarea a două corpuri de proprietate de la Depozitul temporar de
deşeuri (pentru închiderea acestuia).
Se supune la vot ordinea de zi in totalitate, respectiv:
1. Procesul – verbal al şedinţei din data de 25.02.2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a
situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale 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;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 50 de PETuri/Doze de Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa
şcolii…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;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru
închirierea suprafeţei de 40 m.p. teren situat în Piaţa Civică „Nada Florilor”, proprietatea
publică a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unei construcţii provizorii pentru
comercializarea florilor - 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;
5. Proiect de hotărâre repartizarea prin închiriere a două locuinţe sociale, situate în
municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 1 şi ap. 8 - 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;
6. 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 şi 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;
7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului
Fălticeni a unor suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea
concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

9. Proiect de hotărâre privind comasarea unor corpuri de proprietate, înscrise în
domeniul 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;
10. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de servitute de trecere auto și
pietonală pe terenurile proprietate publică a municipiului Fălticeni, situate pe str. Sucevei, nr.
91, înscrise în C.F. nr. 36869 și C.F. 37459 în favoarea proprietarilor imobilelor înscrise în
C.F. nr. 30163 și C.F. nr. 30967 - 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 alocarea sumei de 30.000 lei pentru finanţarea unor
cheltuieli de capital 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;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice (faza
SF) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ”, str. Ion
Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar, POR/10/2017/10/10
1a/7regiuni (cod apel: POR/316/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire
timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului)- 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 aprobarea Cererii de Finantare si a cheltuielilor
aferente proiectului “CONSTRUIRE GRADINITA” , str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv
specific
10.1,
apelul
de
proiecte
nr.
POR/2017/10/10.1/10.1a/7REGIUNI,
POR/2017/10/10.1/10.1a/BI şi POR/2017/10/10.1/10.1a/ITI - iniţiator, primar – prof. Gheorghe –
Cătălin Coman;
Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

14. Raport privind starea economico – socială şi de mediu a Unităţii Administrativ Teritoriale
Municipiul Fălticeni pe anul 2020.
Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu 19 voturi „pentru”.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa consiliului local
că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi întrunesc condiţiile prevăzute la
art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică sunt însoţite de referatul de
aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi
celelalte documente care au condus la respectivele iniţiative.
Se supune la vot procesul – verbal al sedintei din data de 25.02.2021, acesta fiind aprobat cu
19 voturi „pentru”.
Urmatorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor
anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale Municipiului
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este o regula ca tot ceea ce inseamna
contul de executie sa se aprobe pana la data de 31 martie a anului viitor. Suntem in luna martie 2021
şi aprobam contul anual de executie bugetara si situatiile financiare pentru anul 2020, conform
prevederilor legale. Asa cum vedeti si in referatul de aprobare, anul bugetar 2020 s-a incheiat cu un
excedent cumulat de 2.395.677 lei. Acest lucru ne permite ca din acest excedent sa realizam o parte
din investitiile pe care ni le propunem in 2021. Lucrurile sunt in regula, pentru ca avem banii necesari
pentru demararea unor investitii absolut necesare. Există aproape 24 miliarde de lei excedent. Sunt
bani pe care i-am economisit si pe care vom putea sa-i folosim in anul 2021 pentru finantarea unei
parti a capitolului investitii pe care ni-l propunem.
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 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-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 Programului „Vino cu 50 de PET-uri/Doze de Aluminiu şi poţi planta un
copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii…în Municipiul Fălticeni” - iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este al doilea an in care demaram si
incercam sa implementam acest proiect. Anul trecut proiectul a fost un success, pentru ca in trei zile
au fost distribuiti catre falticeneni aproximativ 2000 de tuia, pentru a fi plantati pe proprietate publica
sau privata. Continuam si in acest an, avand in vedere faptul ca avem mai multe beneficii pe partea
de educatie ecologica, de mediu, de responsabilizare si de constientizare a cetateanului municipiului
Falticeni. Trebuie intr-adevar sa avem un oras cat mai curat din punct de vedere al mediului.
Rezolvam si cu colectarea selectiva, pentru ca sunt cantitati care nu mai ajung la platforma de gunoi,
cu costurile aferente. Le putem preda unui reciclator deşi aici nu avem un beneficiu foarte mare din
punct de vedere material, dar simplul fapt ca nu ajung la platforma de la Moara, pentru care platim
atat transport, cât si toate celelalte cheltuieli, inseamna destul de mult. În plus responsabilizăm
generatiile, de la cei mai mici la cei mai mari, sa faca acest lucru. Pentru ca atat timp cat planteaza in

fata blocului sau in fata casei, are grija si ulterior de el, astfel incat reusim sa gestionam un program
extrem de eficient. Fata de anul trecut, avand in vedere interesul extrem de mare, am trecut de la 20
de doze la 5o de doze pentru un copacel de tuia. Singura conditie este sa predea aceste pet-uri sau
doze de aluminiu si sa planteze pe raza municipiului, indiferent ca e domeniul public sau proprietate
privata.
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 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-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 suprafeţei de 40 m.p. teren
situat în Piaţa Civică „Nada Florilor”, proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea
amplasării unei construcţii provizorii pentru comercializarea florilor - iniţiator, primar – prof.
Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba despre o constructie provizorie.
Acolo este un chirias căruia îi expiră contractul şi care isi propune sa inchirieze acel spatiu iarăşi,
Caietul de sarcini ii permite sa faca acest lucru, dar procedura impune organizarea unei licitatii
publice in vederea inchirierii acelui spatiu.
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 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: Intervenţii? D-nul
Mateiciuc?
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu - Nicolae: Am doua intrebari punctuale si as
aprecia un raspuns punctual. Din punctul meu de vedere, in ultimii ani, acolo a fost o zonă a „kitsch”ului. Adica in zona zero a orasului, un chioşc de plastic care vinde flori, intre toaleta mult discutata si
catedrală. Eu nu am cunostinta că atunci cand s-a cumparat ceva de acolo sa se primeasca şi bon
fiscal. Adica există probabilitatea sa fie si un spor consistent de evaziune destul de mare şi nu stiu de
ce perpetuam asta?
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: V-am spus că este a patra oara cand
participa la aceasta licitatie, pentru ca ,din pacate, e o chestiune destul de veche care dateaza de
prin 2008-2009. A avut acel spatiu la dispozitie. Într-adevar, in ceea ce priveste partea de evaziune
fiscala, nu e de competenta consiliului local ….Nici nu neg acest lucru, dar daca aveti informatii, in
mod sigur va puteti adresa organelor competente ca sa verifice acest lucru. Vom face ce putem noi in
urma sesizarii dumneavoastra. Este important e de verificat acest lucru, dar nu suntem in masura sa
facem noi acest lucru. În caietul de sarcini am impus niste caracteristici tehnice pe care să le deţină
construcţia provizorie. Adica nu mai permitem sa faca chiar ce vrea. O sa trebuiasca sa gaseasca o
varianta, pe cheltuiala proprie, prin care castigatorul licitatiei sa faca astfel incat constructia sa se
integreze din punct de vedere al esteticii si urbanismului cu ceea ce avem in Piata Civică.

D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu - Nicolae: Multumesc. Si a doua intrebare: am
identificat si in raspuns ca nu suntem mulțumiți cu ceea ce s-a intamplat in ultimii ani acolo. Nu ar fi
momentul sa largim sfera de activitate si sa nu facem licitatia specifică? Adica pot fi alte obiecte de
activitate pe care sa le avem in vedere si ar fi mult mai corect pentru cetatenii acestui oras. Daca
facem specific acest mod de activitate, in mod evident, ca in cazul spalatoriei ecologice, ingradim
foarte mult.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Piata Civică nu se preteaza pentru orice fel
de activitate. În mod sigur sunt foarte multi care si-ar dori un spatiu in zona centrala, dar nu putem sal punem la dispozitie pentru orice fel de activitate. Nu putem face spalatorie ecologica acolo, de
exemplu. De asta trebuie sa gasim anumite repere din punct de vedere al caietului de sarcini sau al
domeniului de activitate, astfel incat sa se plieze cu tot ceea ce inseamna acea piata. Nu va ascund
faptul ca avem cel putin 50 de solicitari in Piata Civică, pentru diverse constructii, în special pentru
zona de alimentaţie publică. Avand in vedere ca numarul este foarte mare, probabil vom discuta in
viitor. Zona centrală ar trebui sa aiba si o astfel de activitate. O sa scoatem la licitatie un spatiu pe
care sa-l identificam impreuna. Alimentatie publica presupune si racordul la apa si la canalizare. Sunt
mai multi factori de luat în considerare, astfel incat sa putem amplasa si o constructie provizorie pe
domeniul public, dar tot in urma unei licitatii publice. Asta va fi ulterior, dar imi doresc sa avem o
consultare initiala, astfel incat sa stabilim atat reperul, locatia, tocmai pentru a nu ingradi anumite
activitati pe care vrem sa le facem acolo. În primul rand ne gandim la partea de terasa, la partea de
comercializare a produselor alimentare in regim de terasa, avand in vedere si pandemia, pentru ca
vedeti, trendul este spre aer curat, spre spatiu deschis. Dar repet, asta o sa o facem in urma unei
consultari. Deocamdata, asta e singura activitate pe care ne-o permitem din punct de vedere
comercial in piata centrala, pe care am mostenit-o si pe care probabil o vom duce. Comercializarea
de flori, cu niste reguli mult mai stricte decat in trecut.
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu - Nicole: Multumesc. Eu nici nu am propus sa fie
orice fel de activitate. Şi ati spus despre consultare. Nu ar fi momentul oportun si sa imbrăcam si
aceasta activitate. Nu e vorba de orice activitate. Sa identificam cele 10,11,12 obiecte de activitate
compatibile cu acel loc si sa nu fim atat de specifici, mai ales ca avem experienta unor ani. Nu cred
ca suntem foarte fericiti cu ceea ce se intampla.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Din punctul meu de vedere 10, 11 domenii
de activitate sunt multe.
D- nul consilier local,ec. Mateiciuc Silviu - Nicolae: 6 -7…
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Eu cred ca mai mult de trei nu putem
identifica.
D- nul consilier local, jr. Mateiciuc Silviu - Nicolae: Trei este mult mai mult decat unu.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: De data asta nu vorbim de terasa. Pentru ca
o constructie de alimentatie publica va presupune tot o constructie relativ micuta. Dar partea de
terasa este mult mai importanta. Aici va trebui sa avem o discutie ca sa putem oferi spatiu pentru o
terasa, pentru ca in primul rand asta ne dorim in zona centrala a municipiului Falticeni. O terasa in
aer liber si nu neaparat o constructie.
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu - Nicolae: Corect. Totusi, vorbim de 5 ani de zile.
5 ani de zile e un provizoriu, asa de lunga durata ,din punctul meu de vedere. Şi având experienta
multor ani care au trecut, eu personal sunt foarte sceptic vis-a -vis despre ce se va intampla in
continuare acolo, si estetic, si economic.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: De asta am si impus in caietul de sarcini
anumite restrictii referitoare la modalitatea de desfasurare a activitatii acolo. Din punct de vedere
economic, repet, nu tine de competenta noastra de a verifica partea de bon fiscal, evaziune si asa
mai departe. Sunt institutii ale statului care au ca domeniu de activitate acest lucru.
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu - Nicolae: Eu apelez si la experienta colegilor din
sala. Banuiesc ca nefiind extrem de multe optiuni in Falticeni, pot sa apeleze putin la memorie si sa

gaseasca pentru ei un raspuns, daca intr-adevar este sau nu este asa, cum am auzit eu ca este.
Multumesc.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Acest proiect de hotarare a fost supus
conform legii, dezbaterii publice. Deci a fost afisat pe site. Şi nu am avut, pana la momentul la care
discutam, absolut nici un fel de idee, reper, sugestie, propunere, intrebare. Totusi se afla de
aproximativ două luni de zile in dezbatere publica. Sunt două luni in care oricine din Falticeni si nu
numai putea sa emita un punct de vedere.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Multumim. Propuneri pentru comisii?
Propun ca din comisia de evaluare a ofertelor sa faca parte ca membru titular d-nul Ravan
Haidau - Petrică, iar ca supleant d-nul Sandu Ioan - Sergiu.
D-nul consilier local, ing. Morosanu Gabriel: Noi propunem pe d-nul Stoica Cozmin si pe dnul Mateiciuc Silviu – Nicolae.
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: În urma exercitării votului secret au
rezultat următoarele: d-nul Haidau Razvan -13 voturi, d-nul Sandu Sergiu -13 voturi, d-nul Mateiciuc
Silviu-6 voturi, d-nul Stoica Cozmin-6 voturi. Au fost desemnati in Comisia de evaluare d-nul Haidau
Razvan-membru titular şi d-l consilier local, Sandu Ioan - Sergiu - membru supleant.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 14 voturi “pentru” si 5 voturi “contra“(
d-na Gavril Elena, d-nul Mateiciuc Silviu, d-nul Stoica Cozmin, d-nul Dragusanu Octav-Anton si d-nul
Morosanu Gabriel ).
Se trece la urmatorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind repartizarea
prin închiriere a două locuinţe sociale, situate în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap.
1 şi ap. 8 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sunt doua locuinte sociale care ne apartin şi
care au fost eliberate de titularii contractelor de inchiriere, conform cererilor pe care le aveti la dosar.
Stiti foarte bine ca este o lista de prioritati aprobata de Consiliul Local. Sunt primele doua locuri, intra
exact in ordinea descrescatoare a punctajului, respectiv strada Izvor, bl.3, sc.B, ap1, doamna Lucan
Anca si strada Izvor, bl 3, sc B, ap 8, doamna Dulgheru Iulia. Sunt primele doua locuri de pe lista de
prioritati aprobata de catre Consiliul Local.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: O sa imi permit sa vorbesc eu in locul
doamnei Dulgheriu deoarece ea nu poate participa la dezbaterea acestui proiect, avand in vedere ca
se afla in conflict de interese. Prin urmare, o rog pe d-na secretar sa consemneze ca d-na Dulgheriu
Maria nu participa la dezbateri si nici la vot conform procedurii. 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 primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Întrebari?
D-nul consilier local, Stoica Cozmin: Am o sugestie referitor la cererea doamnei Lucan
Anca. Sugestia era adresata doamnei Busuioc….pe viitor as ruga sa nu mai apara datele cu caracter
personal, este acolo seria de buletin, conform GDPR-ului. La doamna Stan si domnul Stan au fost
sterse.
D-nul primar, prof. Gheorghe- Cătălin Coman: Ştiti cum e, domnule consilier? E de la
registratura, cererea asta ajunge la noi, nu o scrie de fata cu noi.
D-nul consilier local Stoica Cozmin: Multumesc. Este o sugestie.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sa nu mai apara in materialele de sedinta?
Datele personale ale doamnei Lucanu să fie blurate. În materialul de sedinta vom blura datele
personale. In regula.
Aici apare o chestiune juridica, doamna Dulgheriu fiind şi presedinte de sedinta nu poate
semna acest proiect.

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Va invit, cine doriti, sa procedați la
tragerea la sorti a numelor a doi consilieri locali care vor semna hotararea consiliului local. In bol sunt
bilețele cu numele tuturor consilierilor locali. Cineva dintre dumneavoastra sa vina sa extragă două
bilete. Trebuie sa semneze hotărârea altcineva in afara de doamna președinte de ședință..
În urma tragerii la sorţi, d-nul consilier local. ing.Cozmin Stoica si d-na cpnsilier local,
av.Elena Gavril vor semna hotărârea de consiliu.
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi ”pentru”(d-na consilier local
ed.Maria Dulgheriu nu participă la dezbateri și nu își exercită dreptul de vot).
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 şi
carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este acea completare despre care va
vorbeam, de pe strada Victoriei. Sunt suprafete pe care le-am identificat. Sunt suprafete care ne
apartin, dar nu sunt evidentiate nici intr-un document. Le identificăm şi le includem in domeniul public
sau privat al municipiului Falticeni. Aceasta este procedura de inscriere, intabulare cu caracter
definitiv al dreptului nostru de proprietar asupra acestor suprafete de teren.
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 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: 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
atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este a doua etapa a proiectului pe care lam avut anterior. Pentru a putea avea o suprafata de teren inclusa in domeniul public sau privat al
municipiului Falticeni sunt necesare trei sedinte ale Consiliului Local. Procedura este intr-adevar mai
complicata, dar respectam intocmai pasii stabiliti de legislatie.
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 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: 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 studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe
de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe
– Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Conform legislatiei in vigoare, pentru a
putea concesiona o suprafata de teren apartinand domeniului privat al municipiului Falticeni, este
necesară aprobarea unui studiu de oportunitate pe care vi-l supun atentiei dumneavoastra, astfel
incat procedura sa fie respectata pe deplin. Aţi avut acest studiu de oportunitate spre studiu si
analiza, intocmit conform procedurilor in vigoare.

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 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: 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
comasarea unor corpuri de proprietate, înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este necesara comasarea unor suprafete
de teren care ne apartin. Încercam asfel sa facem ordine si prin alte chestiuni din trecut. Sunt 19
corpuri de proprietate pe strada Ana Ipatescu. Este o chestiune foarte veche, daca-si amintesc
domnii consilieri. Nici eu nu stiu daca eram consilier atunci, prin 2006-2007. Era o suprafata de teren
unde sunt parcarile, proprietatea unei doamne sau domn Andriescu. A fost un schimb de teren la
timpul respectiv. S-au dat catre Consiliul Local acele suprafete de teren sub forma unei parcari iar
acum le comasam. Practic nu facem decat sa lipim acele suprafete de teren , astfel incat sa nu avem
mai multe corpuri de proprietate, sa avem un corp de proprietate mare care ramane in domeniul
public.
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 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: 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
acordarea dreptului de servitute de trecere auto și pietonală pe terenurile proprietate publică a
municipiului Fălticeni, situate pe str. Sucevei, nr. 91, înscrise în C.F. nr. 36869 și C.F. 37459 în
favoarea proprietarilor imobilelor înscrise în C.F. nr. 30163 și C.F. nr. 30967 - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Dupa cum ati vazut, in urma unui contract
de vanzare-cumparare Florea Grigore si Florea Lidia au intrat in posesia unui imobil inscris in cartea
funciara pentru care solicita un drept de trecere. Pur si simplu ii dam voie sa treaca pe o suprafata de
teren care apartine domeniului public a municipiului Falticeni, un drept de servitute, de trecere
pietonala.
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 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: 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 alocarea
sumei de 30.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli de capital în anul 2021 - iniţiator, primar –
prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: La Şcoala Gimnaziala “Al. I. Cuza”, corpul
principal, avem o documentatie cu realizarea unei interventii vechi, din 2018, care necesita o
actualizare. Intentionam sa depunem pe AFM un proiect pentru reabilitarea termica. Nu este POR,
cum era la Şcoala Gimnaziala Ciurea. Este ceva similar, doar ca este pe AFM. Termenul de
depunere este data de 4 mai. Termenul este relativ scurt şi nu putem astepta aprobarea bugetului.
Timpul ne preseaza, avem excedent de anul trecut, iar din excedentul de anul trecut putem cheltui
30.000 lei pentru actualizarea DALI-ului si a tuturor celorlalte documente specifice, respective: studio
geo, expertiza tehnica, audit energetic, studiu topografic astfel incat pana la data de 4 mai sa ne
încadrăm. De-a lungul timpului am mai facut anumite investitii la Şcoala Cuza. Acest proiect va
presupune acoperisul, termosistem exterior cu respectarea indicilor de confort termic, eventual
schimbarea tamplariei, daca solutia tehnica impune acest lucru, astfel incat sa avem si aici o cladire
verde, o cladire functionala cu consum energetic redus. Cand spun de acoperis ma refer si la panouri
solare, panouri fotovoltaice, pompe de apa şi tot ceea ce inseamna si partea de instalatii. Este o
oportunitate pe care nu vrem sa o ratam. Consider ca am facut deja niste pasi destul de importanti,
iar daca exista posibilitatea finantarii cu bani europeni, eu zic ca trebuie sa ne grabim ca pana la data
de 4 mai sa depunem acest proiect, astfel incat, anul asta, anul viitor, sa putem demara efectiv
lucrarile de reabilitare termica. Şcoala Cuza va merge la Şcoala Ciurea pentru un interval de timp
care va fi mai mic, pentru ca va fi un numar mai mic al investitiilor.
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 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-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 documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ”, str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv
specific
10.1/învăţământ
preşcolar,
POR/10/2017/10/10
1a/7regiuni
(cod
apel:
POR/316/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)- iniţiator,
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Cu permisiunea dumneavoastra as dori sa
vorbesc despre ambele proiecte, pentru ca sunt legate. Unul se refera la modificarea indicatorilor
indicatorilor tehnico-economici, iar celalalt se refera la cererea de finantare si a cheltuielilor aferente
pentru construirea gradinitei. Practic, vorbim despre acelasi proiect. Sunt documente solicitate de
ADR Piatra Neamt. La momentul la care discutam suntem in etapa de ontractare. Urmeaza ca in
cateva saptamani sa semnam efectiv contractul de finantare. Este un proiect pe care l-am depus in
2018. Din pacate dureaza foarte foarte mult partea aceasta de hartii. Vom realiza in regim de urgenta
si proiectul tehnic de executie si imediat vom demara licitatia pentru lucrarile de constructie. Este un
proiect de aproximativ 4,7 milioane lei, aproape un million de euro, finantare europeana. Contributia

noastra este de doar 2%. Ca locatie este strada Ion Dragoslav, in spatele localului Scolii Gimnaziale
M. Sadoveanu. Este o suprafata de teren care ne apartine şi pentru care am facut aceasta
propunere. Este un proiect frumos, parter cu etaj, 6 grupe respectand toate cerintele europene.
Fiecare sala, fiecare grupa va avea vestiar propriu, grupuri sanitare si la parter si la etaj. Vor fi doua
sali de evenimente sau pentru activitati extrascolare, loc de joaca exterior, acces din strada Ion
Dragoslav, iar intentia noastra este sa comasam cele doua gradinite, Voinicelul si Lizuca. Gradinita
“Voinicelul” o vom da in administrare Scolii Gimnaziale “Ion Irimescu”, pentru ca este in imediata
vecinatate. Acolo am demarat si am realizat in anii trecuti lucrari de reabiliare. Arata foarte bine la
interior si o vom folosi pentru clasele mici, pentru ca spatiile ne permit acest lucru si ne vom degreva
alte spatii de invatamant. Cealalata gradinita, Grădiniţa “Lizuca” este o cladire foarte, foarte veche, la
care nu am facut decat reparatii curente si reabilitarea instalatiei termice si electrice. Din punctul meu
de vedere nu poate fi renovata cu costuri eficiente, avand in vedere ca este o cladire veche, cu
problemele de rigoare.
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 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-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 Cererii de Finantare si a cheltuielilor aferente proiectului “CONSTRUIRE
GRADINITA”, str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr.
POR/2017/10/10.1/10.1a/7REGIUNI, POR/2017/10/10.1/10.1a/BI şi POR/2017/10/10.1/10.1a/ITI iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Dupa cum va spuneam, este vorba de
finantare, respectiv 4.778.500,08 lei, inclusiv TVA.
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 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-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 raport privind starea economico –
socială şi de mediu a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Fălticeni pe anul 2020.
D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Daca sunt intrebari referitoare la acest
raport…..Cu permisiunea dumneavoastra vreau sa va aduc in atentie un formular pe POCA (program
operational capacitate administrativa). Primaria municipiului Falticeni este beneficiar Implementarea
acestui program necesita si un completarea unui formular de catre mai multe categorii iar una din
aceste categorii socio-profesionale o reprezentati dumneavoastra, consilierii locali. Rugamintea mea
este sa completati acest chestionar si sa-l aduceti la d-na secretar cat mai repede, pana la sfarsitul

acestei saptamani, astfel incat toate materialele sa fie centralizate si transmise catre institutiile care
solicita acest lucru. Este un proiect cu finantare cu europeana. Este vorba despre capacitatea
administrativa, iar urmatorul pas va fi digitalizarea, pentru ca proiectul este suficient de generos ca sa
ne permita din punct de vedere financiar si aceasta digitalizare, pe langa toate celelate lucruri absolut
necesare. Asta este o chestiune. Referitor la buget…suntem in situatia in care redactam bugetul de
venituri si cheltuieli. Mai sunt foarte putine informatii care ne sunt necesare, astfel incat sa putem face
acest lucru. Suntem la momentul cand lucram la partea de functionare si partea de dezvoltare.
Probabil bugetul de venituri si cheltuieli va fi supus aprobarii dumneavoastra intr-o sedinta
extraordinara. Nu asteptam pana la sfarsitul lunii aprilie, cand este sedinta ordinara. Va fi intr-o zi în
perioada 15-20 aprilie. Vom anunta cand acesta va fi gata. Trebuie sa castigam timp, pentru că deja
suntem in mare intarziere. Suntem la sfarsitul lunii martie. Vorbim totusi de un buget care trebuia sa
fie functional incepand cu 1 ianuarie. Asta a fost situatia si la nivel national. Şi aceasta intarziere se
reflecta si la nivel local. Partea buna este ca am avut excedent anul trecut. si o parte din investitii pe
care le-am tot discutat in Consiliul Local e vorba de studii in primul rand. Pe data de 7 aprilie avem
dezbatere publica privind bugetul. Sunteti invitati si dumneavoastra si orice cetatean al municipiului
Falticeni.
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria-presedinte de sedinta declară sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. local, ed. Maria Dulgheriu

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc

