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Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 88 din 11.02.2021, in conformitate cu prevederile art. 133, alin. 2, lit. a, art. 
134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 135, alin. 1 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 extraordinară.  

   D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa 
consiliului local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi 
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adică sunt însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de 
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au 
condus la respectivele iniţiative. 

D-na dr.Cojocaru Eugenia, d-na as.Chirilă Violeta-Gabriela și d-na as.Edu Anca 
anunţă că la punctul 2  nu vor participa la dezbateri şi nu–şi vor exercita dreptul de vot. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot  ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  
              1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru finanţarea unor 
cheltuieli curente şi 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; 
            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general total al 
investiţiei în continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul 
Fălticeni, judeţul Suceava”, în vederea efectuării recepţiei finale - 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 darea în administrarea Colegiului Naţional „Nicu 
Gane” Fălticeni a unui imobil aparţinând domeniului 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; 
  4. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Fălticeni pentru 
subînchirierea spaţiului ce face obiectul contractului de închiriere nr. 
6455/01.04.2013 - 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 se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 
 Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind alocarea unor 
sume pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital în anul 2021 - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Până la aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al municipiului Falticeni pe anul 2021 este necesara alocarea unor 
fonduri pentru cheltuieli cu caracter urgent. Avand in vedere ca excedentul din anii 
precedenti este in valoare de peste 2.395.000 lei, propun ca din aceasta suma sa alocam 
184.450 lei pentru urmatoarele cheltuieli de investitii: Întocmire studiu de fezabilitate - 
Construire Cresa – 28.650 lei, Întocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente 
specifice din D.A.L.I. pentru obiectivul „Extindere GPP Pinocchio” – 33.000 lei, Întocmire 
studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru obiectivul 
„Extindere GPP Dumbrava Minunata” -33.000 lei, Întocmire studiu de fezabilitate completat 
cu elemente specifice din D.A.L.I. pentru obiectivul „Extindere GPP Licurici, municipiul 
Falticeni”- 33.000 lei, Intocmire studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din 
D.A.L.I. pentru obiectivul „Extindere Cantina scolara Colegiul Vasile Lovinescu” - 33.000 lei, 
Actualizare documentatie tehnica pentru obiectivul Reabilitare termica camin, str. Aleea 
Teilor f.n. – Colegiul National Nicu Gane, in vederea cresterii eficientei energetice 
(expertiza tehnica, studiu geotehnic, audit energetic, D.A.L.I., studiu topografic) - 33.000 lei. 
Odata cu executarea lucrarilor de reabilitare la obiectivul „Restaurare monument istoric 
Muzeul Falticenilor Vasile Ciurea” s-a constatat ca este necesara achizitionarea unei 
centrale termice de putere nominala de 80 kW si echipamentele necesare ( 4 pompe de 
circulare agent termic si un vas de amestec agent termic), cea existenta avand o perioada 
de exploatare expirata, fiind uzata fizic si moral. Centrala noua, in valoare estimata de 



24.500 lei va avea un randament superior si va respecta ultimele normative indicate de UE. 
Colegiul National Nicu Gane solicita alocarea sumei de 20.000 lei pentru cheltuieli de 
reparatii la dusumeaua cancelariei. In urma decopertarii s-a constatat ca sunt necesare 
lucrari complexe de hidroizolatie, turnare sapa, montat parchet etc. Pentru inchiderea 
depozitului temporar de desuri menajere din municipiu este necesara realizarea unui 
proiect tehnic in valoare estimata de 160.650 lei, suma ce va fi alocata din Fondul pentru 
inchiderea depozitului neconform de desuri (nou) si pentru urmarirea acestuia 
postinchidere. Pentru amenajarea si functionarea unui centru de vaccinare impotriva 
COVID-19, organizat conform prevederilor legale, este necesara asigurarea sumei de 
70.000 lei, astfel: 46.000 lei reprezentand cheltuieli pentru dotarea unui centru de vaccinare 
cu trei fluxuri și 24.000 lei pentru cheltuieli curente aferente acestuia.   
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

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

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu 
sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi ”pentru”.  
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea actualizării Devizului general total al investiţiei în continuare „Spital 
Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”, în 
vederea efectuării recepţiei finale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este inca un pas pe care il facem 
pentru a finaliza receptia finala si a da spitalul in folosinta, au facut devizul general, au 
votat, dupa cum vedeti in referatul de aprobare, suma finala este identica.  Practic, s-au 
realizat niste modificari in interiorul capitolelor astfel incat  devizul general actualizat sa fie 
conform  cu realitatea din teren pentru a putea constitui un document oficial definitiv in 
vederea receptiei finale. 
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

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

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu 
sunt. 



 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi ”pentru” (d-na 
dr.Cojocaru Eugenia, d-na as.Chirilă Violeta-Gabriela și d-na as.Edu Anca nu au participat 
la dezbateri şi nu şi-au exercitat dreptul de vot). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
darea în administrarea Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni a unui imobil 
aparţinând domeniului public al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar –prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este vorba de caminul de la 
stadionul „Nada Florilor” de pe Aleea Teilor, având in vedere ca exista oportunitatea 
finantarii prin fonduri  de mediu a unei investitii  privind reabilitarea termica a  acelei cladiri, 
i-am gasit impreuna cu conducerea Colegiului National „Nicu Gane” destinatie didactică, 
avand in vedere faptul ca acolo se pregatesc copiii de la Clubul Sportiv  Scolar si partial cei 
care efectueaza ore de educatie fizică. Destinatia este CAMIN, având in vedere faptul ca ei 
au si acum în gazdă, în chirie Lotul National de Canotaj jr. 2 al Romaniei. Este o locatie 
optima pentru a fi cazati acolo, dar prima data se impune  modernizarea si reabilitarea 
termica; cand spun reabilitare termica ne referim la un tot, nu doar la un termosistem 
exterior, acoperise, instalatii termice exterioare, instalatie electrica, instalatie de apa si 
canalizare, geamuri si usi interioare, tot ceea ce mai presupune o cladire civilizata, dotata 
si eficienta energetic. Ea va avea destinatia de CAMIN pentru sportivii legitimati la Clubul 
Sportiv Scolar și vorbim de sportul scolar, nu vorbim de alte categorii de sporturi, pentru că 
destinatia va fi si trebuie să ramână didactică. 
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

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

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu 
sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu  19 voturi ”pentru”. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
acordul Municipiului Fălticeni pentru subînchirierea spaţiului ce face obiectul 
contractului de închiriere nr. 6455/01.04.2013 - iniţiator, primar –prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: În contractul de inchiriere pe care il 
avem incheiat intre  Municipiul Falticeni si I.I.Blanariu Iuliana exista o prevedere prin care 
are dreptul sa inchirieze spatiul respectiv, dar doar cu acordul proprietarului. Am avut o 
discutie tehnica, cladirile apartin domeniului public al municipiului Falticeni,  domeniul 
public al Consiliului Local, deci nu este suficientă decizia Primariei, ci trebuie si a 
Consiliului Local. 
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 



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

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?  

D-nul consilier local, ec.Silviu Mateiciuc: Nu am vazut in materialele care s-au 
trimis, contractul de inchiriere, nu a fost pus la dispozitie? Cred ca ar fi fost relevant pentru 
întelegere.  

D-na secretar general municipiu, jr.Mihaela Busuioc: Orice documente 
suplimentare doriti, le puteti consulta fie la biroul meu,  camera 22,  fie la colegii mei care 
le-au intocmit. 

D-nul consilier local, ec.Silviu Mateiciuc: Asta ca recomandare!  Poate pe viitor  
ar fi interesant de vazut ca sa stim care este fondul problemei! În momentul de față,  
contractul de inchiriere este suspendat? 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este suspendat datorită faptului ca 
nu desfasoara activitate economica din cauza pandemiei, dar odata cu această  hotarare 
de consiliu local va fi reactivat, pentru că subinchirierea presupune o activitate economica 
pe care operatorul si-o asumă. Asta nu mai depinde nici de mine, nici de el, depinde cum 
evolueaza situatia epidemiologica la nivelul localitatii, respectiv scenariul verde, galben sau 
rosu. In verde are anumite facilitati, in galben 30%, ceva de genul, in rosu  activitate 
suspendata si isi asuma si acest lucru odata cu plata chiriei. 

D-nul consilier local, ec.Silviu Mateiciuc: Având in vedere ca noi până acum nu 
am realizat venituri din aceasta directie, nu ar fi fost interesant sa exploatăm momentul 
ăsta ca pe o  oportunitate de a-l pune la dispozitie oricăruia era interesat, poate si  in niste 
conditii mai avantajoase? Asta o spun fara sa fiu in cunostinta de cauza. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Avem un contract  valabil pana in 
2023.  

D-nul consilier local, ec.Silviu Mateiciuc: Care nu se poate rezilia? 
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Decât dacă denunțăm bilateral, 

adica si noi si ei. 
D-nul consilier local, ec.Silviu Mateiciuc: Suspendarea a fost posibila la fel… 
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da, dar în urma unei solicitari si in 

urma unor adrese oficiale primite de la Directia de Sanatate Publica, Comitetul National 
Judetean pentru Situatii de urgenta care au obligat firma sa isi suspende activitatea. 

D-na secretar general Municipiu, jr.Mihaela Busuioc: Si tot cu aprobarea 
Consiliului Local  s-a suspendat contractual. Daca ati vazut la art. 2 din proiect, s-a propus 
incetarea suspendării contractului. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman:Dnul primar: Aceeasi procedură 
am avut si la Bazar si la Piata Agroalimentara, pe lunile respective cand au avut 
suspendata activitatea independent sau nu de vointa lor,  pur si simplu sunt hotarari la nivel 
national care blocheaza activitatea, acelasi lucru avem in continuare la unitatile scolare, 
pentru ca avem contracte la unitatile scolare pentru chioscurile care vand produse de 
panificatie si sunt suspendate pe perioada stării de alertă. 



D-nul consilier local, ing. Octav-Anton Drăgușanu: Ce ar insemna rezilierea 
contractului si scoaterea la licitatie a acestui spatiu? 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Cum adică? 
D-nul consilier local, ing. Octav-Anton Drăgușanu: Un contract poate fi reziliat! 

Ați spus ca mai sunt doi ani de zile, contractul este pana in 2023.  
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Ca sa il reziliem trebuie sa le facem 

o notificare, și daca vor fi de accord, va fi absolut in regula, daca nu, trebuie sa ii dam in 
judecată, dar vom pierde. 

D-na  secretar general Municipiu, jr.Mihaela Busuioc: Doar cu acordul partilor. 
D-nul consilier local, ing. Octav-Anton Drăgușanu: Da, cu acordul partilor, acest 

spatiu poate fi scos la licitatie daca se reziliaza contractul. 
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este un contract valabil, in conditiile 

legii. Singura variantă pe care o avem la dispozitie este in caz de forta majora pe care am 
stipulat-o in contract. Că vrem să dăm altă intrebuintare Casei de Cultura sau dacă intra in 
proces de reabilitare care va bloca activitatea, dar si atunci,  suntem obligati ca pe perioada 
cat se desfasoara acele lucrari de interventie de reabilitare, modernizare să prelungim cu 
perioada corespunzatoare dupa finalizarea contractului. El a participat la o licitatie publica, 
transparenta cu un caiet de sarcini, pe care le-a indeplinit, prin urmare nu putem sa ii 
suspendam noi pur si simplu contractul , adica nu stiu, demolam Casa de Cultura, ce 
facem? Nu e cazul. 

D-nul consilier local, ec.Silviu Mateiciuc: Putem face, dar asumat! 
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman:Dnul primar: Si asta e adevarat!  
D-na consilier local, ed.Maria Dulgheriu – președinte de ședință: Mai sunt si alte 

interventii?  
D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: Doamna jurist, când ati facut 

contractul acesta de inchiriere era obligatoriu sa puneti, ca în niciun contract comercial, 
posibilitatea de subinchiriere?  

D-na secretar general municipiu, jr.Mihaela Busuioc: Potrivit Codului Civil. 
D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: Este vorba de interesele economice 

ale acestui oraș. 
D-na secretar general municipiu, jr.Mihaela Busuioc:  Daca ar fi fost stipulat in 

caietul de sarcini ca este interzisa subinchirierea, atunci nu se putea, dar cum nu a fost 
stipulat, ci dimpotrivă, chiar s-a permis acordul proprietarului în cazul unei subinchirieri și  
s-a votat in Consiliul Local, asta s-a transpus in contractul de inchiriere. 

D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: Eu inteleg ca vrem bani la bugetul 
local, da? Ca sa obtii bani la bugetul local trebuie sa ai venituri mai mari, ca sa ai venituri 
mai mari posibilitatea de reinchiriere a acelui spatiu este evidenta la preturi mult mai mari si 
atunci venitul la bugetul local va fi  mai mare. Daca mai sunt doi ani de contract, eu daca as 
fi proprietar, statului ii platesc chiria pe doi ani de contract sau daca tot e pandemie, 
reziliez! 

D-na secretar general municipiu, jr.Mihaela Busuioc:  Da, dar nu ne permite 
legislatia,  ca proprietar,  să plătim, să despagubim pe cineva în aceste condiții. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Domnule consilier, daca imi 
permiteti să vă  răspund referitor la necesitatea de a a duce bani la bugetul local, fac 
mentiunea ca acest contract  a fost aprobat, caietul de sarcini  si toate prevederile  din 
2012 sau 2013, da? Acest spatiu a fost nefolosit si in perioada 2008-2012, dvs erati 



consilier local si nu v-a interest deloc atunci situația!  Ati spus ca este un contract total 
păgubos, dar 2008-2012 a fost total pagubos, pentru ca nu am luat absolut nici un leu pe 
un spatiu care arata extrem de rau. La momentul respectiv, caietul de sarcini presupune 
faptul ca firma respectiva plateste o chirie lunara către noi, plateste taxe de utilizare teren 
care nu s-au platit pana in 2012  absolut deloc si in plus de asta, au avut  obligatia in 
caietul de sarcini să facă  reabilitare pe banii lui, 20.000 sau 40.000, iar imbunatatirile 
aduse ne raman noua; asa că, să nu vorbim de eficiență economica, că nu aveti deloc 
dreptate! 

D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: În ce privește reabilitarea, in orice 
spatiu comercial inchiriat, in general exista o obligație sa repari , daca esti de acord.  

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Dar aici am impus ca cel care va 
incheia contractul sa si repare spatiul si asa a si facut. Deci a cheltuit o suma de bani 
semnificativa,  a reparat un spatiu total insalubru care arata foarte rau si daca sunteti 
curiosi va putem pune la dispozitie fotografii sa vedeti cum arata atunci , instalatia sanitara 
defecta, instalatia electrica, peretii in stare avansata de degradare si vedem cum arată 
acum, iar la sfarsitul contractului in 2023  acel spatiu ne va ramane, modernizat, reparat, 
nouă. Deci am facut o reparatie cu banii altuia si pe parcursul celor 10 ani cu exceptia celor 
8-9 luni  cat a fost suspendat de pandemie  si nu am stiut noi ce se intampla la momentul 
respectiv, am incasat 600 lei pe luna, e vorba de 400 lei chiria si 200 lei taxa de utilizare 
domeniu public, iar această taxă de utilizare domeniu public am incasat-o si in perioada 
cand activitatea a fost suspendata. Deci firma respectivă chiar daca nu a lucrat absolut 
nimic a platit aceasta taxa conform Codului fiscal. Din punct de vedere economic, eu nu 
consider ca am pierdut, ba dimpotriva  am castigat! 

D-nul consilier local, ing.Gabriel Morosanu: Și-a a sumat chestia asta, așa au 
fost conditiile de moment, ți le asumi sau nu ți le asumi!  

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: V-am explicat cum am gandit eu 
ca primar,  cand spatiul era  total abandonat, acum alocăm niste bani la bugetul local si sa 
rezolvam si problema infrastructurii existente, pentru ca e un spatiu la parter, are si un 
segment de demisol, exista pericolul ca acea cladire sa se degradeze incepand de jos in 
sus, degeaba  făceam noi modernizarile la sala de evenimente, grupurile sanitare de sus, 
daca jos fundatia era permanent macinata de aceste probleme. D8 ani de zile acesta 
fundatie nu mai este macinata pentru ca a fost reparata exclusiv pe cheltuiala firmei 
respective si am rezolvat și o problema tehnica . 

D-nul consilier local, ec.Silviu Mateiciuc: Am o scurta observatie, poate mai 
inedită, remarcam si data trecuta, remarc si acum,  cred ar fi mai buna o abordare 
constructiva. Este posibil si din partea colegului meu, prin lucrurile pe care le spune si 
oricine  din aceasta  sala sa fie observatii care sa dea o directie pentru viitor vis-a vis de 
anumite oportunitati, vis-a vis de o modalitate de a aduce venituri in plus, pana la urma 
acesta este interesul și nu cred ca scopul este sa combatem orice lucru care se spune, 
indiferent ca se descarca intr-o hotarare sau nu, asta e doar o observatie, o rugaminte si o 
speranta, in acelasi timp. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Am inteles! 
D-nul consilier local, ec.Silviu Mateiciuc: Multumesc! 
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sunt de acord cu opinia dvs si fac 

un apel către toti consilierii colegi, indiferent de partidele din care provin, sa vina cu idei si 
sa le discutam in Consiliul Local. Deocamdata vin numai eu. Asta e o diferenta. 



 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru” si 6 voturi 
”contra”(consilierii locali PNL și USR). 
 D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria- presedinte de sedinta declară sedinta 
inchisa. 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
           Cons. local, ed. Maria Dulgheriu                            Jr. Mihaela Busuioc 


