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Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 

prin Dispoziţia nr. 645 din 15.10.2019, în conformitate cu prevederile art. 134, alin. 3, 

lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de  13 consilieri locali din cei 18 consilieri în 

funcție convocați, lipsă fiind d-l Asaftei-Titianu Ion, d-l Haidău Răzvan, d-l Fodor 

Dan, d-l Matei Gabriel și d-l Iacob Gheorghe. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 

acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta extraordinară. Ordinea de zi  

cuprinde două proiecte de hotărâre. La ședință participă în calitate de invitați 

doamna prefect Mirela Adomnicăi, domnul deputat Alexandru Rădulescu și 

conducerea Apia. 

 D-na secretar municipiu, jr.Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa consiliului 

local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în ședința de astăzi întrunesc 

condițiile prevăzute art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, adică sunt însoțite de referate de aprobare ale initiatorilor, rapoarte de 

specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum și celelte documente care au 

condus la respectivele initiative. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi, 

respectiv:  

             1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Fălticeni, artistului plastic Radu Bercea – iniţiator, primar – prof. 

Gheorghe Cătălin Coman.      



  2. Proiect de hotărâre privind  acordarea unor premii băneşti cetăţenilor 

municipiului Fălticeni care împlinesc 100 şi 101 ani în anul 2019  – iniţiator, 

primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman.      

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi. . 

D-na președinte de ședință, consilier local ed.Maria Dulgheriu: Primul 

punct al ordinii de zi este proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de 

Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni, artistului plastic Radu Bercea – 

iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Propunerea de acordare a 

Titlului de Cetăţean de Onoare se întemeiază pe constatarea că, în ultimii ani, Radu 

Bercea s-a implicat în viaţa culturală a Fălticenilor, în mod remarcabil, contribuind la 

sporirea imaginii urbei noastre de oraş cultural, prin expoziţii personale, ilustrarea 

unor cărţi având donatori fălticeneni, donarea unui număr mare de lucrări în cadrul 

manifestărilor organizate în cadrul Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, Muzeului 

de Artă „Ion Irimescu”, Sinagoga din Fălticeni. 

Activitatea artistului plastic Radu Bercea a fost prezentată mai detaliat de 

către dl.profesor Constantin Bulboacă. A luat cuvântul și profesorul de istorie, 

dl.Codrin Bența care a considerat acordarea acestui titlu drept o reparație morală 

făcută artistului Radu Bercea. 

D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Alte 

intervenții? Nu sunt. 

Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 13 voturi “pentru”. 

Artistul Radu Bercea a mulțumit pentru distincția primită. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre 

privind  acordarea unor premii băneşti cetăţenilor municipiului Fălticeni care 

împlinesc 100 şi 101 ani în anul 2019  – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 

Coman 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: În anul 2019, în Municipiul 

Fălticeni, sunt patru cetăţeni care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani şi 



de 101 ani. Primăria Municipiului Fălticeni poate să acorde premii locuitorilor care au 

împlinit vârsta de cel puţin 100 de ani, în urma aprobării Consiliul Local. 

Cei patru “fălticeneni - simbol” au crezut în destinul acestei țări, iar prin faptele 

lor au demonstrat atașamentul față de Municipiul Fălticeni. Ei sunt exemplu de 

dăruire, de omenie, pentru toţi locuitorii municipiului, în viaţa au suferit foarte mult, 

cum este domnul Gheorghe Nedelcu, veteran de război. 

D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr.Murariu Bogdan –secretar 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Alte 

intervenții? Nu sunt. 

Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 13 voturi “pentru”. 

           Şedinţa se încheie, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal. 
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