
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 10.12.2019, in cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 
 

Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 971 din 06.12.2019, 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  16 consilieri locali din cei 18 convocați, lipsind 
motivat domnul consilier local Asaftei-Titianu Ion și domnul consilier local Murariu 
George-Bogdan. 

Sunt prezenți la ședință si domnul vicepreședinte al Consiliului Județean 
Suceava, Viorel Seredenciuc, precum și reprezentanții S.C.ACET S.A Suceava, domnul 
director general, ing.Ștefan Groza și doamna director economic al societății.                    
 Domnul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta extraordinară. Suplimentar mai 
avem un proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului 
didactic şi didactic auxiliar pentru luna NOIEMBRIE 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 în 
totalitate, respectiv:  

1. Procesul – verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.12.2019; 
 2. 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; 
              3.  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; 
 4. 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; 
 5. 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; 
 6. 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; 
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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; 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 

didactic auxiliar pentru luna NOIEMBRIE 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 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. 
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare 

procesul – verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.12.2019, acesta fiind aprobat 
cu unanimitate de voturi. 

Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi, respectiv 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. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. Acum putem spune că am intrat în posesia mai 
multor documente, ni s-au transmis clarificări privind documentația supusă aprobării și, 
mai mult decât atât, sunt prezenți astăzi la ședință si domnul vicepreședinte al 
Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, precum și  reprezentanții S.C.ACET 
S.A Suceava, domnul director general, ing.Ștefan Groza și doamna director economic 
al societății. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul?  

Domnul consilier local Sandu Ioan-Sergiu și d-l domnul consilier local Matei 
Gabriel solicită anumite lămuriri în ce priveste modul de determinare al tarifelor, a 
coeficientului de cofinanțare, precum și necesitatea ajustării tarifelor pe perioada de 
implementare a proiectului. 

Domnul director general, ing.Stefan Groza consideră că îmbunătățirea condițiilor 
de viată ale locuitorilor orașului și creșterea nivelului de trai, prin dezvoltarea 
economico-socială echilibrată, este una din prioritățile sale, în calitate de reprezentant 
al operatorului regional, dar și al autorităților publice locale implicate. Proiectul 

”Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 
2020” implică modernizarea sistemelor de apă și apă uzată din 14 UAT-ri din Județul 
Suceava, preintre care și Municipiul Fălticeni. 

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 
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 aceleași motive care au 
stat la baza iniţierii acestor proiecte de hotărâre privind extinderea și reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată. 
 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 
privind 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. 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii acestor proiecte de hotărâre privind extinderea și reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă și apă uzată. 
 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 
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. 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii acestor proiecte de hotărâre privind extinderea și reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă și apă uzată. 



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. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind 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. 

 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 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 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019- iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Bugetul local  al Municipiului 
Fălticeni se majorează pe total cu suma de 33.308 lei din următoarele venituri: sume 
pentru plata drepturilor copiilor cu CES – 6000 lei și taxa asupra mijloacelor de transport 
deținute de persoane fizice – 27.308 lei. De asemenea, unele unități de învățământ 
solicit viraea unor credite în cadrul bugetului local. 
 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 
privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar 
pentru luna NOIEMBRIE 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman motivează caracterul urgent al 
acestui proiect, respectiv efectuarea plății de către școli mai devreme, având în vedere 
zilele libere ce urmează în perioada sărbătorilor de iarnă. 
 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.   
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 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


