
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 04.12.2019, in cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 
 

Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 957 din 29.11.2019, in conformitate cu prevederile 134, alin. 1, lit. a, alin. 
2, alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de  18 consilieri locali din cei 18 convocați.                      
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta extraordinară. Suplimentar mai sunt 
trei proiecte, respectiv: proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020 -iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman, proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2  la HCL nr. 
147/26.09.2019 de modificare a prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 referitoare la 

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 
10.949.173 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii -iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019-iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 
 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 referate de aprobare ale iniţiatorilor, rapoarte de 
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au 
condus la respectivele iniţiative. 
 D-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
decembrie 2019 – februarie 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
                  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 147/26.09.2019 
de modificare a prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 referitoare la aprobarea contractării 
unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 10.949.173 lei şi aprobarea 
garantării creditului din venituri proprii- 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 privindrectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019- 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 STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă 

şi apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,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 Planului anual de evoluţie a tarifelor conform 
rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și 
mandatarea reprezentantului UAT Municipiul Fălticeni să susțină și să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  
aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor - 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 valorii investiţiilor aferente UAT municipiul 
Fălticeni şi a participării Consiliului Local al UAT municipiul Fălticeni la cofinanțarea 

Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, 
în perioada 2014 - 2020”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al 
Gestiunii şi mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele şi pe 
seama UAT 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; 



 8.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia S.C ACET S.A. Suceava a 
terenurilor aferente investiţiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020- iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, 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; 

Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâreprivind 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020 - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre, respectiv expirarea mandatului de preşedinte de 
şedinţă al doamnei consilier local Maria Dulgheriu şi alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru următoarele trei luni de zile, respectiv pentru perioada decembrie 2019 – 
februarie 2019. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoraș – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

În urma propunerilor făcute şi a exercitării dreptului de vot domnul consilier local 
Matei Gabriel a fost ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni de zile. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privindmodificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 147/26.09.2019 de modificare a prevederilor 

HCL nr. 59/27.03.2018 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare maximă de 10.949.173 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri 
proprii- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. Precizeaza ca anul acesta nu se va putea finaliza 
procedura de achizitie publica pentru proiectare si executie “Asfaltare strada Vasile 
Ciurea din municipiul Falticeni” si nu vor fi effectuate plati pentru acest obiectiv de 
investitie, propune ca suma de 200.000 lei sa fie relocate catre investitia “Modernizare 
arhitecturala si peisagistica a obiectivului Piata Civica “Nada Florilor” unde contractual 
de lucrari este in derulare, ca urmare, este necesara modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. 
nr. 147/26.09.2019. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 



 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privindrectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 - iniţiator, primar – 

prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Comanexpune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. Acestea se refera la repartizarea sumei de 91.000 
lei reprezentand premiile pentru etapa a doua a Concursului de colectare selective 
“Participa activ…colecteaza selectiv” din bugetul local in bugetele unitatilor de 
invatamant castigatoare. Si, ca urmare a aprobarii proiectului de hotarare anterior, se 
impune rectificarea bugetului local in mod corespunzator. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privindaprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Suceava, 
în perioada 2014 - 2020” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre, menționând că documentația primită de la A.J.A.C 
Suceava nu este completă și că există anumite necorelări la actul aditional la contractul 
de delegare de gestiune. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz nefavorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz nefavorabil. 
 Se supune la vot, proiectul de hotarare nefiind aprobat(18 abtineri). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor conform rezultatelor 

Analizei Cost - Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului 

UAT Municipiul Fălticeni să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei 



Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual 
de evoluție a tarifelor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune aceleasi motive ca la 
proiectul de hotarare anterior. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz nefavorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz nefavorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

 Se supune la vot, proiectul de hotarare nefiind aprobat(18 abtineri).  
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privindaprobarea valorii investiţiilor aferente UAT municipiul Fălticeni şi a participării 

Consiliului Local al UAT municipiul Fălticeni la cofinanțarea Proiectului regional 
”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 
2020”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune aceleasi motive ca la 
proiectul de hotarare anterior. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz nefavorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz nefavorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

 Se supune la vot, proiectul de hotarare nefiind aprobat(18 abtineri).  
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privindaprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii şi mandatarea AJAC 

Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele şi pe seama UAT Municipiul Fălticeni 
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune aceleasi motive ca la 
proiectul de hotarare anterior. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz nefavorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz nefavorabil. 



D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz nefavorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

 Se supune la vot, proiectul de hotarare nefiind aprobat(18 abtineri).   
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind punerea la dispoziţia S.C ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investiţiilor 

din cadrul Proiectului regional”Dezvoltarea infrastructurii de apăși apă uzată din județul 
Suceava, în perioada 2014 - 2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune aceleasi motive ca la 
proiectul de hotarare anterior. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz nefavorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz nefavorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz nefavorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

 Se supune la vot, proiectul de hotarare nefiind aprobat(18 abtineri).   
Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 

 
 
 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        Secretar General Municipiu  
              Cons. local, prof. Matei Gabriel                          Jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 
 
 
 
 
 


