
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 25.11.2019, 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. 932 din 18.11.2019, in conformitate cu prevederile art. 133, alin. 
(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de  17 consilieri locali din cei 18 convocați, 
lipsă fiind domnul viceprimar/consilier local ing.Constantin Bulaicon care se află în 
concediu de odihnă.                      
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la sedinta ordinară pe luna noiembrie. Ordinea de zi    
v-a fost pusă la dispozitie in termenul legal. Suplimentar mai este un proiect, 
respectiv:  încetarea detaşării domnului comisar-șef de poliție CHELARU ROMEO la 
Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Fălticeni, ca urmare a încetării 
raportului de serviciu la Ministerul Afacerilor Interne - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman.  

 De asemenea, vă propun suplimentarea ordinii de zi și cu o problemă 

urgentă, care nu poate fi amânată până la ședința viitoare, și care implică 
reanalizarea unei hotărâri a consiliului local, respectiv HCL nr. 134/31.08.2017. V-am 
pus-o la dispoziție însoțită de adresa nr.95/C/10 din 20.11.2019 transmisă de 

Instituția Prefectului – Județul Suceava, ca urmare a sesizării doamnei Axinte Liliana 
adresate Ministerului Culturii cu privire la legalitatea H.C.L. nr. 134/30.08.2017 

privind aprobarea organigramei Municipiului Fălticeni și a statelor de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni și ale unităților 
subordonate 

 D-na secretar 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.   Procesele – verbale ale şedinţelor din data de   29.10.2019 şi   
31.10.2019;       
             2.  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; 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei de utilităţi 
publice, instituţie publică de interes local cu personalitate juridica - 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 organigramei municipiului 
Fălticeni, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate - 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 decontării navetei personalului 
didactic şi didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 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; 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de 
funcţii ale Spitalului Municipal 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 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 documentaţiei de urbanism ” 
PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în vederea construirii de 
locuinţe P+M şi împrejmuire, str. Buciumeni – Tarla Dumbrava f.n., municipiul 
Fălticeni, jud. Suceava, proprietar Lămăşanu Vasile - 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 darea în folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale 
”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni a imobilului – construcţie SALA DE SPORT 
„MARIA OLARU”, situat pe str. Nicu Gane nr. 4, proprietatea publică a 
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; 
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe 
ANL către titulara contractului de închiriere - 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; 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea 
repartizării locuinţelor sociale în anul 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 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; 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  unor 
manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 01 - 31  decembrie 
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; 
            12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 
Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/ înscrierii 
cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele 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,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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la 
licitaţia publică deschisă organizată pentru vânzarea  unor bunuri imobile, 
proprietatea privată a 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; 
 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe destinate 
închirierii 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,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; 
 15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 
39026, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat pe str. Obor, f.n., în 
două corpuri de proprietate- 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; 

16. Proiect de hotărâre privind încetarea detaşării domnului comisar-şef 
de poliţie CHELARU ROMEO la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Fălticeni, ca urmare a încetării raportului de serviciu la Ministerul 
Afacerilor Interne - 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; 

17. Adresa nr. 95/C/10 din 20.11.2019 transmisă de Instituţia Prefectului 
– Judeţul Suceava, ca urmare a sesizării doamnei Axinte Liliana adresate 
Ministerului Culturii cu privire la legalitatea H.C.L. nr. 134/30.08.2017 privind 
aprobarea organigramei Municipiului Fălticeni şi a statelor de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor 
subordinate. 

Ordinea de zi în totalitate se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-na secretar municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Supun spre aprobare 
procesele  - verbale din data de 29.10.2019 şi   31.10.2019.  
 Acestea se aprobă cu unanimitate de voturi. 



 Se trece la primul proiect 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 expune motivele care au stat 

la baza iniţierii proiectului de hotărâre, inclusiv modificările intervenite față de 
proiectul de hotărâre initial. 

D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  si se aprobă cu 14 voturi 
“pentru”(domnul consilier local Matei Gabriel și doamnele consilier local Corbu 
Luminița și Zetu-Ungureanu Magda nu au participat și nu si-au exercitat dreptul de 
vot). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea înfiinţării Direcţiei de utilităţi publice, instituţie publică de 
interes local cu personalitate juridica - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Legea ne obligă la înființarea 
unui astfel de serviciu cu personalitate juridică, avem mai multe note de control din 
partea A.N.R.S.C. prin care s-au impus anumite termene, astfel că venim în fața dvs. 
cu acest proiect de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Domnul consilier local, ing.Fodor Dan întreabă dacă în cadrul acestei 
direcții vor fi preluați/transferați și angajați din aparatul de specialitate al primarului. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da, vor fi preluați o parte din 
angajați, iar o parte vor ocupa posturile prin concurs, organizat în condițiile legii. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 3 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei municipiului Fălticeni, a statelor de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate- 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 



 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Având în vedere înființarea 
Direcției de utilități publice, a fost necesară și o reorganizare a întregii instituții, astfel 
vă propun spre aprobare noua structură organizatorică. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? 

D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța solicită lămuriri în ce privește 
numărul maxim de posturi stabilit de Instituția Prefectului – Județul Suceava. Este 
invitat și șeful Serviciului resurse umane, d-l Răileanu Nicu care lămurește aspectele 
sesizate. 

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 si se aproba cu 14 voturi “pentru” şi 3 abţineri (d-na consilier 
local Popa – Ion Olguţa, d-l consilier local Fodor Dinu – Dan şi d-l consilier local 
Asaftei-Titianu Ion) . 
 Punctul 4 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna 
OCTOMBRIE 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 5 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre  si se aprobă cu 15 voturi “pentru” și    
două abțineri(doamnele consilier local Cojocaru Liliana și Chirilă Violeta nu au 
participat și nu si-au exercitat dreptul de vot). 
 Punctul 6 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în 
vederea construirii de locuinţe P+M şi împrejmuire, str. Buciumeni – Tarla 
Dumbrava f.n., municipiul Fălticeni, jud. Suceava, proprietar Lămăşanu Vasile - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 7 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind darea în 
folosinţă gratuită Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni a 
imobilului – construcţie SALA DE SPORT „MARIA OLARU”, situat pe str. Nicu 
Gane nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 8 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind vânzarea cu 
plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 9 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul 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. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 10 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organizării şi desfăşurării  unor manifestări cultural – artistice şi comemorative 
în perioada 01 - 31  decembrie 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 11 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind includerea 
în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în 
vederea întabulării/ înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 



 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi “pentru” (dl. cons. local Fodor Dinu 
Dan nu a participat şi nu şi – a exercitat dreptul de vot). 
 Punctul 12 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia de 
evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată pentru 
vânzarea  unor bunuri imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: 
 În urma propunerilor făcute şi a exercitării dreptului de vot dl. cons. local 
Sandu Ioan Sergiu a fost desemnat ca membru titlular, iar dl. cons. local Haidău 
Petrică Răzvan membru supleant în comisia de evaluare a ofertelor depuse la 
licitaţia publică deschisă organizată pentru vânzarea  unor bunuri imobile, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 13 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind repartizarea 
unei locuinţe destinate închirierii aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 14 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 
dezmembrarea corpului de proprietate nr. 39026, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, situat pe str. Obor, f.n., în două corpuri de proprietate - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 16 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind încetarea 
detaşării domnului comisar – şef de poliţie CHELARU ROMEO la Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni, ca urmare a încetării 
raportului de serviciu la Ministerul Afacerilor Interne - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat 
la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia 
economică: 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-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi este adresa nr.95/C/10 din 20.11.2019 

transmisă de Instituția Prefectului – Județul Suceava, ca urmare a sesizării 
doamnei Axinte Liliana adresate Ministerului Culturii cu privire la legalitatea 
H.C.L. nr. 134/30.08.2017 privind aprobarea organigramei Municipiului Fălticeni 

și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni și ale unităților subordonate. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au 
condus la includerea de ordinea de zi a acestui punct, considerând că prin H.C.L. nr. 
134/30.08.2017 nu s-a aprobat reorganizarea Muzeului de Artă “Ion Irimescu” 

Fălticeni, ci organigrama Municipiului Fălticeni și a statelor de funcții ale aparatului 

de specialitate al primarului municipiului Fălticeni și ale unităților subordonate. 



D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța întreabă dacă, în acest caz, era 
necesar avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul Ministerului 
Culturii, având în vedere că această hotărâre a produs efecte juridice, și care ar fi 

consecințele în lipsa acestui aviz. 
D-na secretar municipiu, jr. Mihaela Busuioc precizează că nu era cazul 

de obținerea avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul 
Ministerului Culturii, întrucât, prin această hotărâre, nu s-a reorganizat Muzeul de 
Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, iar activitatea de contabilitate a instituției, așa cum a 

reținut și instanța în considerentele unei hotărâri judecătorești, nu era organizată 
într-un compartiment distinct, aceasta putând fi realizată pe baza unui contract de 
prestări servicii. Mai mult decât atât, această hotărâre a consiliului local a fost 
contestată de către d-na Axinte Liliana în cadrul unui dosar ce s-a aflat pe rolul 
Tribunalului Suceava, unde a invocat nelegalitatea hotărârii în cauză, aceasta fiind 
respinsă. 

D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța întreabă dacă, pentru ceea ce  

s-a publicat luna trecută pe site-ul instituției, respectiv proiectul de hotărâre privind 
reorganizarea Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, s-a solicitat avizul Comisiei 

Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii. 
D-na secretar municipiu, jr. Mihaela Busuioc confirmă că solicitarea 

avizului s-a facut încă de luna trecută, iar proiectul de hotărâre respectiv va fi pus pe 

ordinea de zi numai în condițiile obținerii avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și 
Colecțiilor din cadrul Ministerului Culturii. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman invită toți consilierii locali să 
participe duminică, 1 decembrie 2019, ora 13.00, la ceremonialul religios și 
depunerea de coroane dedicate zilei naționale.  
            Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
 
                 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR  
              Cons. local, ed. Maria Dulgheriu                             Jr. Mihaela Busuioc 


