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Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 867 din 20.11.2020, în conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, 
alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de 19 consilieri locali din cei 19 convocați. 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman se află în concediu de odihnă, 
atribuţiile acestuia fiind preluate de către dl. viceprimar, ing. Constantin Bulaicon, 
potrivit Dispoziţiei nr. 869/20.11.2020. 

  D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară.  

   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-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Supun la vot ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  
 1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 30.10.2020 şi 03.11.2020. 
            2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
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 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 componenţei şi a structurii pe specialităţi a 
membrilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor 
locative aflate în administrarea/proprietatea 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 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 cuantumului lunar al burselor de care pot 
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni  
în anul şcolar 2020 - 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 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 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; 

            6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în 
comisia de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi ameliorare a păşunilor din 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

             7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de 
asistenţă şi reprezentare a 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; 

               8. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al 
proprietarilor construcţiilor - 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; 

               9. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor imobile 
aparținând 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

            10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de 
concesiune nr. 8854 / 05.07.1999 având ca obiect un teren din 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; 

            11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
Municipiului Fălticeni a unor  suprafețe de teren - 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; 

  12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului 

Fălticeni a unui imobil – construcție în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a 
dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

  13. Proiect de hotărâre privind suspendarea contractelor de închiriere încheiate 
între Municipiul Fălticeni şi agenţii economici cărora li s-a suspendat activitatea pe 
perioada stării de alertă/urgenţă - 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; 

D-na Chirilă Gabriela – Violeta, d-na Cojocaru Eugenia – Liliana şi d-na Edu 
Anca anunţă că la punctele nr.  2 și 7 nu vor participa la dezbateri şi nu –şi vor exercita 
dreptul de vot. 

D-l consilier local Matei Gabriel anunţă că la punctul nr. 2 nu va participa la 
dezbateri şi nu –şi vor exercita dreptul de vot. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv  procesele – verbale ale 

şedinţelor din data de 30.10.2020 şi 03.11.2020. 

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare 
procesele – verbale ale şedinţelor anterioare, acestea fiind aprobate 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 2020 - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman  
  D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – 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-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 



Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru”( d-na 
Chirilă Gabriela – Violeta, d-na Cojocaru Eugenia – Liliana, d-l Matei Gabriel şi d-na 
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 aprobarea componenţei şi a structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale 

de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locative aflate în 
administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – 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-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Vă rog să 
faceţi propuneri. 

D-na consilier Dulgheriu Maria propune pe domnul Matei Gabriel și d-l Sandu 
Sergiu , iar domnul consilier local  Vasiliu Ionel propune pe d-l Moroșanu Gabriel și       
d-l Drăgușanu Octav. 

În urma exercitării votului secret, sunt declarați aleși cu 13 voturi ”pentru”           
d-l consilier local Matei Gabriel și d-l consilier local Sandu Sergiu.  
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni  în anul şcolar 
2020 – 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – 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-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?  
 D-l consilier local, ing. Ionel Vasiliu întreabă dacă acest cuantum al burselor 
este minimul legal și dacă nu se poate majora, având în vedere că acum sunt condiții 
de învățare mai delicate, echipamentele mai scumpe, iar copiii care învață mai bine, 
merită mai mult! 

D-l consilier local, jr.Gheorghiță Mîndruță întreabă dacă aceste cuantumuri 
sunt stabilite în sumă fixă sau între anumite limite minime și maxime. 

D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon precizează că nivelul burselor școlare 
este  stabilit prin lege, neputând inverveni asupra cuantumului acestora. 

 



D-l consilier local, ing. Ionel Vasiliu consideră că, dacă s-au făcut studii și la 
nivelul unităților de învățământ, înseamnă că în mod justificat se aprobă aceste 
cuantumuri ale burselor școlare. 
 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 decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna 

OCTOMBRIE 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – 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-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
    D-l consilier local, ing. Ionel Vasiliu întreabă de ce nu apar toate unitățile 
școlare de la nivelul Municipiului Fălticeni în anexa la proiectul de hotărâre, având în 
vedere că propunerile se înaintează de către consiliile de administrație ale acestora. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Întrucât nu 
toate școlile au trimis adrese prin care să solicite aprobarea decontării navetei, proiectul 
cuprinde doar unitățile de învățământ solicitante.  

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 desemnarea unui reprezentant al consiliului local în comisia de recepţie a 
lucrărilor de întreţinere şi ameliorare a păşunilor din Municipiul Fălticeni - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

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

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Propuneri? 

D-na consilier Dulgheriu Maria propune pe domnul Murariu George-Bogdan, iar 
domnul consilier local  Vasiliu Ionel se autopropune.  

În urma exercitării votului secret, este declarat ales cu 13 voturi ”pentru”              
d-l consilier local Murariu George-Bogdan.  
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind  aprobarea contractării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului 

Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 



 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 

economică: Aviz favorabil. 
D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 

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

învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

D-l consilier local, ing. Ionel Vasiliu: Aduce la cunoștința deliberativului local 
că în ședința comisiei de specialitate a votat împotriva acordării avizului de adoptare a 
proiectului de hotărâre și consideră că acesta nu ar trebui votat în această ședință 
întrucât nu se cunosc ”condițiile temeinic justificate” pentru care se impune contractarea 
serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Municipal Fălticeni, mai mult 
decât atât, spitalul având angajat consilier juridic care ar putea asigura reprezentarea în 
instanță ca și până acum. De asemenea, întreabă care sunt conditiile speciale de care 
ar trebui sa beneficieze spitalul? 
     D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: La Spitalul Municipal Falticeni 
este angajat  un singur jurist, care nu poate să acopere activitatea pentru toate 
procesele care din păcate, in ultima vreme sunt din ce in ce mai multe. Sumele 
necesare pentru cheltuielile privind contractarea serviciilor juridice de asistenţă şi 
reprezentare se asigură de la bugetul spitalului. 
    D-l consilier local, ing. Ionel Vasiliu consideră că până acum spitalul a fost 
reprezentat cu succes de un jurist sau o echipă, iar acum se cere, în mod exceptional, 
consiliului local aprobarea pentru contractarea serviciilor externe de asistență juridică, 
dar ar trebui să se știe cu exactitate care sunt motivele temeinic justificate pentru 
adoptarea unei astfel de decizii. 

D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Mulțumim, 
alte intervenții dacă sunt…. 
       D-l consilier local, jr. Bogdan Murariu:  Precizează că votul  comisiei de 
specialitate este un vot consultativ si se acorda cu majoritatea voturilor membrilor 
comisiei, iar în ce privește acest proiect de hotărâre, aduce la cunoștință că si in cadrul 
ACET,â Suceava există un compartiment juridic  de sine statator, dar au apelat la 
serviciile unei case de avocatură pentru anumite cauze. 
              D-l consilier local, prof. Matei Gabriel - președinte de sedinta: da, 
mulțumim, mai sunt alte interventii? Va rog. 
     D-l consilier local, jr.Gheorghiță Mândruță întreabă dacă achizitia din servicii 
de asistenta juridica se  va face direct sau prin licitatie publica? 
    D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Prin  licitatie publica ca 
orice achizitie  si se va organiza de către spital. Legea permite angajarea acestor 
servicii externe. 
     D-l consilier local, ing. Ionel Vasiliu este de părere că trebuia să fie prezent la 
ședința de astăzi cineva din managementul spitalului  și să detalieze care este urgenta.                 

D-l consilier local, prof.Matei Gabriel, presedinte de sedinta: Eu sunt convins 
că discutam prea mult, pentru simplul motiv că cei de la spital nu au facut solicitarea 
asta de dragul de a o face, probabil ca intr-adevar au o problema de natura juridica pe 



care trebuie s-o rezolve într-un fel sau altul si nu fac fata cu juristul spitalului. Mai sunt 
alte interventii? …Nu sunt. Sunteti de acord sa votam acest proiect de hotarare? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru”,            
4 voturi ”contra”(consilierii locali PNL) și 2 abțineri(consilierii locali USR Plus). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 

Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

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

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 D-l consilier local, ing.Gabriel Moroșanu nu este de acord cu vânzarea 
acestor suprafețe de teren deoarece  nu se mai pot lua în considerare la un eventual 
proiect  de interes public. O concesiune se mai poate întrerupe, dar dacă se vând 
terenurile, niciodată nu mai pot fi redobândite. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 14 voturi ”pentru”, 3 
voturi ”contra”(d-l Moroșanu Gabriel, d-na Gavril Elena și d-l Drăgușanu Octav) și 2 
abțineri(consilierii locali USR Plus). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

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

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 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 actului adiţional la contractul de concesiune  nr. 8854 / 05.07.1999 

având ca obiect un teren din proprietatea privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar 
– prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 



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

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 15 voturi ”pentru și 4 
abțineri(consilierii locali PNL). 
            Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor  

suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

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

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 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 includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unui imobil – construcție 

în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în 

evidențele de cadastru și carte funciară- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

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

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 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 suspendarea contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Fălticeni şi 

agenţii economici cărora li s-a suspendat activitatea pe perioada stării de alertă/urgenţă - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

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



D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

D-l consilier local, ing. Ionel Vasiliu întreabă dacă există o listă a operatorilor 
economici care beneficiază de această scutire, dacă există un domeniu de activitate 
prioritar sau anumite locații vizate. 

D-na secretar general, jr. Mihaela Busuioc: Este vorba strict de acele 
contracte de închiriere încheiate de Municipiul Fălticeni cu operatorii economici care au 
ca obiect spațiile din incinta unităților de învățământ și cele de la demisolul Casei de 
Cultură. 

D-l consilier local, ing. Ionel Vasiliu precizează că s-a lămurit asupra 
aspectelor legate de acest proiect de hotărâre, respectiv că nu se încadrează toți 
operatorii economici din municipiul Fălticeni. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat 13 voturi ”pentru”, 4 voturi 
”contra”(consilierii locali PNL) și 2 abțineri(consilierii locali USR Plus). 
 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 
 

 
 

 

 


