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  Şedinta a fost convocată de catre dl. primar, prof. Gheorghe-Catalin 
Coman, prin Dispozitia nr. 573 din 25.08.2014, în conformitate cu prevederile art. 
39, alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Din cei 19 consilieri locali aleşi sunt prezenţi un număr de 17, lipsesc 
motivat următorii: d-l consilier local, ing.Cristian Bărăscu  şi d-l consilier local, 
ing.Liviu Grigoraş. 

Sunt prezenţi domnii: prof.Gheorghe-Cătălin Coman – primar, 
ec.Gheorghe Aldea – viceprimar şi jr.Mihaela Busuioc – secretarul municipiului. 

Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: d-l dir.gen.D.G.A.O.P., jr.Paul Buhlea 
şi d-na dir.ex.Direcţia economică, ec. Maria Bulaicon. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările având în 
vedere că este întrunit cvorumul prevăzut de Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

D-l consilier local, prof.Ioan Mihai propune ca preşedinte de şedinţă pe 
d-l consilier local, ing.Gheorghe Arteni. Nemaifiind alte propuneri, se supune la 
vot, d-l consilier local, ing.Gheorghe Arteni fiind ales cu unanimitate de voturi. 

D-na jr.Mihaela Busuioc, secretar municipiu, supune spre aprobare 
procesul-verbal al şedinţei ordinare din luna iulie a.c., acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

D-l preşedinte de şedinţă, ing.Gheorghe Arteni prezintă proiectul ordinii 
de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 
”PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - în vederea construirii unui spaţiu comercial 
D+P+E+M”, str.Sucevei, f.n., Municipiul Fălticeni– iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism 
”PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - în vederea construirii de locuinţe”, str. Cuza 
Vodă, nr. 7, Municipiul Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de 
oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea 
construirii unui spaţiu comercial şi birouri pe terenul concesionat în 
suprafaţă de 90 m.p. – str.Sucevei, f.n., concesionar S.C.ALCOOR S.R.L. 
Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



  4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor 
imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni – iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
  5 .Proiect de hotărâre privind privind transmiterea dreptului de 
administrare a suprafeţei de 792 m.p. teren, situată pe str. Republicii, nr. 8,  
proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Şcoala Gimnazială 
„Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

 6. Proiect de hotărâre privind  transformarea unor funcţii publice şi 
contractuale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 
şi al unităţilor subordonate  – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 7. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea unui număr de 70 de funcţii 
contractuale de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 
aprobarea statului de funcţii– iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           9.Proiect de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a 
Municipiului Fălticeni în organizarea Festivalului Internaţional de Teatru 
pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” care se va desfăşura în perioada 1 - 7 
septembrie 2014 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

Domnul preşedinte consultă plenul dacă sunt propuneri pentru 
suplimentarea ordinii de zi. Se propune şi punctul „Diverse”. 

Se supune aprobării proiectul ordinei de zi, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Punctul nr. 8, rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, va suferi o modificare - o sponsorizare venită pe 
ultima sută de metri. 

 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi, respectiv proiectul de hotărâre 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal  
- în vederea construirii unui spaţiu comercial D+P+E+M”, str.Sucevei, f.n., 
Municipiul Fălticeni– iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Discut şi despre punctul 1 şi 
punctul 2, sunt asemăntoare. Terenul este proprietate privată a celor care solicită 
şi au realizat PUZ-ul. Au solicitat de la noi autorizaţie de construcţie, nu am putut 
să le dăm pentru că nu îndeplineau aceste cerinţe, au realizat PUZ-ul, au făcut 
demersuri la toate instituţiile statului cu responsabilităţi în domeniu, au venit cu 
hârtiile finale, ultima fiind avizul favorabil al Consiliului Judeţean.  

La punctul 3 este tot ceva asemănător, este vorba de avizul prealabil, în 
sensul că cel care solicită PUZ-ul respectiv trebuie să facă toate demersurile. Noi 
îi dăm voie celui care a soliciat acest lucru să înceapă demersurile, să se 
adreseze instituţiile statului, pentru a obţine toate avizele şi, după ce obţine 
avizele favorabile, îi aprobăm PUZ-ul. 

D-l consilier local, ing.Matei Pintilie: Am o propunere la proiectul de 
hotărâre, având în vedere expunerera de motive, raportul de specialitate, inclusiv 
avizul favorabil de la Consiliul Judeţean Suceava. Propun să introducem 
documentul în preambul pentru că sunt nişte condiţii care trebuie respectate. 



Consiliul Judeţean a aprobat PUZ-ul cu condiţia suplimentării locurilor de 
parcare, ceea ce este foarte important.  

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Sunt cu totul de acord. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

Urmează punctul 2 de pe ordinea de zi - proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - în 
vederea construirii de locuinţe”, str. Cuza Vodă, nr. 7, Municipiul Fălticeni – 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?  
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctul 3 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 

acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului 
Urbanistic Zonal în vederea construirii unui spaţiu comercial şi birouri pe 
terenul concesionat în suprafaţă de 90 m.p. – str.Sucevei, f.n., concesionar 
S.C.ALCOOR S.R.L. Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: După ce o să aibă toate 
actele în regulă, domnul Roman va veni la noi pentru a aproba PUZ-ul. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?  
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
 4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor 
imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni – iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Aici era un garaj, persoana 
în cauză doreşte să facă modernizări la garaj. Când a solicitat autorizaţie de la 
noi, am constatat că atunci când s-a făcut concesiunea, suprafaţa respectivă nu 
a fost inclusă în domeniul privat. Ea există, concesiunea este valabilă, omul este 
proprietar pe construcţie, dar terenul nu apare nicăieri. De fapt îndreptăm o 
eroare. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?  
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
 5 .Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare 
a suprafeţei de 792 m.p. teren, situată pe str. Republicii, nr. 8,  proprietatea 
publică a Municipiului Fălticeni, către Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan 
Cuza” Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Şcoala Gimnazială             
„Al. I. Cuza” are în bugetul pentru anul 2014 fonduri pentru realizarea unui loc de 
joacă. În varianta iniţială, conducerea şcolii a considerat că este suficient terenul 
din spatele şcolii vechi, din păcate asfaltul este destul de degradat, gardul 
împrejmuitor şi clădirile sunt într-o stare avansată de degradare, iar construirea 
unui loc de joacă nu ar fi în regulă din prisma siguranţei elevilor. În plus, şcoala 
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” nu beneficiază de sală de sport, are una 



improvizată într-o sală de clasă, iar orele de educaţie fizică se fac pe unul din 
cele două terenuri. Din ce am discutat cu şcoala, este o chestiune temporară, 
pentru că am găsit o soluţie dar care presupune bani şi timp, în sensul că sunt 
acele magazii din capătul spre strada Nicolae Bălcescu, toaletele au fost 
dezafectate pentru că noi le-am mutat în clădirea şcolii vechi, dar ca să dărâmăm 
acele cosntrucţii trebuie să găsim un spaţiu pentru muncitorii şcolii, au ateliere de 
tâmplărie, instalaţii sanitare, instalaţii electrice.  

Dacă bugetul pe anul viitor ne permite, vom construi o clădire care va 
adăposti centrala termică, în care vom muta şi atelierul tâmplarului şi al 
electricianului, vom demola acele magazii, iar curtea scolii se va extinde spre 
strada Nicolae Bălcescu şi vom putea, în condiţiile în care fondurile ne vor 
permite, să mutăm acel loc de joacă din spatele bibliotecii, acolo. Acest teren din 
domeniul public, din spatele bibliotecii, nu are nici o întrebuinţare, nu construim 
nimic, îl împrejmuim cu gard, la fel ca la celelalte locuri de joacă. Noi vom toaleta 
copacii, iar acel loc va fi disponibil pentru toţi copiii Şcolii Gimnaziale „Alexandru 
Ioan Cuza” pentru activităţi extraşcolare, cercuri, activităţi distractive. Îl dăm doar 
în administrare, la fel cum sunt toate celelalte clădiri şi terenuri care aparţin 
unităţilor şcolare din oraş. Nu îl dăm de tot, nu îl vindem, nu îl închiriem, nu îl 
concesionăm, îl dăm în administrare unei unităţi şcolare în condiţiile Legii 
educaţiei. Îl folosesc atâta timp cât există acel loc de joacă.  

Dacă vom lua decizia de a muta acel loc de joacă, acest teren va reveni la 
situaţia în care se află acum. În plus, rezolvăm şi o altă problemă pentru că, 
odată împrejmuit, vom rezolva tot ce înseamnă fapte mai puţin „plăcute” care se 
întâmplă acolo. Locul de joacă este foarte apropiat şi de şcoală, le punem 
copiilor pentru orele de educaţie fizică un spaţiu sigur, un spaţiu curat, un spaţiu 
în care să-şi poată desfăşura orice activitate fără să fie perturbaţi. Scrie foarte 
clar şi în proiectiul de hotărâre, atâta timp cât locul de joacă va exista, când 
acesta nu va exista, terenul revine la destinaţia actuală.      

Se supune la vot, proiectul de hotărâre nefiind aprobat(7 abţineri – 
consilierii locali PNL şi PDL prezenţi şi 10 voturi „pentru” – consilierii locali PSD şi 
PP-DD prezenţi). 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: O să transmitem elevilor de 
la Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” că anumiţi consilieri nu vor un loc de joacă. 
Asta este situaţia. Nu o înţeleg, dar cum să nu fiţi de acord cu un loc de joacă la 
o şcoală? Copii de la aceastî şcoală nu vor avea loc de joacă deoarece consilierii 
PNL şi PDL s-au opus. S-au abţinut şi nu mai facem loc de joacă.  

6. Proiect de hotărâre privind  transformarea unor funcţii publice şi 
contractuale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 
şi al unităţilor subordonate  – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Se modifică în funcţie de 
avizul ANFP. Am trimis la ANFP pentru aviz şi am primit, ca recomandare, să le 
transformăm în funcţii cu studii superioare în cadrul muzeului şi la poliţia locală, 
unde este aproape imposibil să vină cineva cu studii superioare la 7 milioane de 
lei pe lună.  

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?  



Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

7. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea unui număr de 70 de funcţii 
contractuale de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi 
aprobarea statului de funcţii– iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Suntem în situaţia fericită 
ca, în urma demersurilor făcute de Direcţia economică, să reuşim să obţinem 
fonduri consistente de la actualul Guvern, reuşind astfel să îi reîncadrăm pe 
însoţitorii persoanelor cu handicap. Un lucru extrem de important, în condiţiile în 
care multă vreme nu au fost fonduri nici pentru plata indemnizaţiilor şi trebuia să 
alocăm de la bugetul local de fiecare dată. Acum suntem în situaţia fericită să 
avem fonduri pentru încadrarea însoţitorilor persoanelor cu handicap. Avem 
prevăzute 70 de funcţii, sunt cazuri sociale deosebite, sunt 70 de „guri de oxigen” 
pe care le primesc 70 de familii din Fălticeni, cazuri deloc fericite. 

D-l consilier local, of.(rez.)Vasile Amariei: Domnul primar a spus că 
sunt bani de la Guvernul României. Sunt de la bugetul de stat. 

D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Sunt bani acordaţi de Parlamentul 
României prin legea bugetului de stat. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Discuţii?  
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2014 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 
D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Aici există o modificare. 

Faţă de suma de 18.760 lei încasată din sponsorizări, săptămâna aceasta au 
mai intrat 15.000 de lei, aveam un contract, dar banii nu erau viraţi şi nu ne 
puteam baza numai pe promisiune. Ajungem la un total de bani din sponsorizări 
de 33.760 lei, totalul sumelor din sponsorizări depăşind 70.000 de lei.  
O scurtă trecere în revistă la ce propunem acum: 

Cazul Costea Grigorescu Viorica - în urma  unei cereri de reeşalonare a 
datoriilor(încă suntem în proces), vă propun ca suma prevăzută pentru anul 
acesta să fie de 150.000 lei, urmând ca situaţia să o rediscutăm undeva prin 
februarie, pentru că sumele solicitate sunt mult mai mari anul viitor, dacă până 
atunci sentinţa judecătoarească nu ne va fi favorabilă. 

Rugămintea creditoarei, prin executorul judecătoresc, este foarte clară. Eu 
i-am spus că nu pot să-mi asum plata, este datoria şi responsabilitatea 
Consiliului Local. Eu pot să spun că o să o pun pe ordinea de zi. Rugămintea 
este ca votul în acest caz să fie nominal şi să i se aducă la cunoştinţă. Eu  i-am 
spus că voi face un proiect de hotărâre, iar executorul mi-a transmis că dacă vor 
fi păreri contra/împotrivă, abţineri, să se voteze nominal. Aceasta este dorinţa 
dumneaei. Eu v-am transmis solicitarea dumneai, nu v-am obligat să faceţi lucrul 
acesta. 

D-na jr.Mihaela Busuioc, secretar municipiu: Votul dumneavoastră este 
consemnat în procesul verbal. Procesul verbal are caracter public, acesta va fi 
pus la dispoziţia oricui doreşte să-l consulte. Indiferent de procedura de vot, votul 
va fi consemnat în procesul-verbal. 



D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Am făcut parte şi din celălalt 
executiv şi din acesta, şi sunt dator să vă fac cunoscut istoricul acestui proces 
care a început în 02.06.1999, la Judecătoria Fălticeni, când printr-o sentinţă 
rămasă definitivă şi irevocabilă, s-a constatat nulitatea absolută a declaraţiei de 
donaţie în sensul restituirii în natură prin echivalent a suprafeţei de 924 de m.p. 
teren, etc. Din păcate, a apărut o hotărâre care a complicat lucrurile din 
03.02.2010. Instanţa, respectiv Judecătoria Fălticeni, omologhează raportul de 
expertiză întocmit de expertul Sava Dumitru şi ne obligă pe noi la plata sumei de 
326.634 de euro, echivalentul suprafeţei de 924 de m.p.. Mai avem 1.500 de lei 
cheltuieli de judecată, etc. Am mai încercat noi una alta, nu a ieşit. Pe data de 
26.01.2012 deja s-a întocmit o plângere penală la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Fălticeni asupra evaluatorului Sava Dumitru, am considerat atunci, 
după o şedinţă de 4 – 5 ore, abuz în serviciu, fals intelectual. S-a dat număr 
dosarului la Parchet în 06.02.2012, dosarul a urmat circuitul normal, Parchet, 
Poliţie, între timp s-a schimbat Codul Penal, s-a întors înapoi la Parchet. Între 
timp s-a făcut o expertiză, care cred că nu am plătit-o noi, făcută de un evaluator, 
expert, care ajunge la preţul normal pentru Fălticeni, 31,5 euro/m.p.. 

Din punctul meu de vedere, unul din experţi a greşit cu o virgulă, iar pe 
rolul Judecătoriei Fălticeni se află un dosar penal, primul termen este pe 4 
septembrie. Cu toţii ştim cât durează şi cum durează. În mare v-am spus 
aproape totul. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Ce a spus doamna 
secretară este perfect valabil şi aşa vom proceda. Să facem vot nominal. Vă 
întrebăm şi pe dumneavoastră, pentru a şti cum procedăm. 

D-na jr.Mihaela Busuioc, secretar municipiu: Este vorba de vot 
uninominal doar pentru articolul 2 ? 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Sau se merge doar 
cu consemnarea în procesul-verbal? 

D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Intervin încă o dată. De ce s-a 
început cu plângerea penală: pentru că, dacă îl va găsi pe expert vinovat, 
Primăria Fălticeni, respectiv Consiliul Local, are calea extraordinară de atac, 
revizuirea, el fiind inculpat. La un moment dat, este posibil ca noi să fi dat o parte 
din bani, dar dacă justiţia  din România ne întinde 2 - 3 ani, s-ar putea să avem 
daţi toţi banii şi după aia să ne îndreptăm asupra lui Moş Crăciun pentru a-i 
recupera. Este mai mult decât complicată treaba. 

D-l consilier local, of.(rez.)Vasile Amariei: Referitor la anexa nr. 3 din 
hotărârea respectivă, este trecută la data de 24.07. Era correct 29.08.  Dacă este 
o greşeală vreau să nu rămână aşa. La capitolul 51,02, este capitolul sau este o 
altă greşeală, apare virgulă? „Autorităţi publice şi acţiuni externe” - Anexa 3, 
punctul 1. 

D-na director executiv, ec.Maria Bulaicon: Este punct, nu este virgulă. 
51.02. 

D-l consilier local, of.(rez.)Vasile Amariei: Conform bugetului, capitolul 
acesta are altă denumire-„Transfer de credite”, iar noi avem aici autorităţi publice 
şi acţiuni externe. Dacă este greşeală, să fie corectată. 



D-na director executiv, ec.Maria Bulaicon: E vorba de 51.02, autorităţi 
executive.  

D-l consilier local, of.(rez.)Vasile Amariei: Mai este o problemă la 
capitolul 84.02 –„Transporturi” - Reabilitare strada Sucevei, s-a suplimentat cu 
suma de la site 62.500 lei, dar la noi figurează un surplus de 70.000 de lei. Este 
o diferenţă de 7.500 lei. Este o greşeală. Conform hotărârii de luna trecută, 
suplimentarea este de 62.500 lei.   

 D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Reabilitarea străzii Sucevei, 
reparaţii capitale, investiţie multianuală - 2.362.500 lei. 

Se supune la vot articolul 1, acesta fiind respins cu 9 voturi 
„pentru”(consilierii locali PSD şi PP-DD prezenţi) şi 8 abţineri(consilierii locali 
PNL şi PDL). 

D-na jr.Mihaela Busuioc, secretar municipiu: La proiectele privind 
bugetul local sunt necesare 10 voturi. 

D-l consilier local, prof.Vasile Sburlea: Vreau să-mi motivez votul la 
chestia cu banii pentru doamna judecătoare.   

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Vreau să vă spun că trebuie 
să supunem spre abrobare articolul cu sumele din sponsorizări, nu putem încasa 
banii altfel şi trebuie să-i dăm înapoi. Dăm banii din sponsorizări înapoi? Pierdem 
337 de milioane. 

D-l consilier local, ing.Matei Pintile: Retrageţi celelalte puncte. 
D-na director executiv, ec.Maria Bulaicon: Referitor la străzi, venim cu 

aceeaşi sumă de luna trecută. Nu a fost nici o modificare. Total este 70.000 lei, 
din care 62.500 lei sunt dintr-o destinaţie, proiectul cu site-ul primăriei care nu a 
trecut data trecută.  

D-l consilier local, of.(rez.)Vasile Amariei: Domnul Aldea a făcut luna 
trecută o propunere şi s-a aprobat proiectul cu 62.500 lei. 

D-na director executiv, ec.Maria Bulaicon: Dacă total proiect era cu 
70.000 lei şi nu a trecut, trebuia să revin la toată suma de 70.000 lei, iar 62.500 
lei s-au luat din venituri. Sumele erau pe două destinaţii. Uitaţi-vă în raportul de 
specialitate, iar în expunerea de motive este detaliat pe destinaţii.  

D-l consilier local, of.(rez.)Vasile Amariei: Dacă 70.000 de lei erau şi 
data trecută, unde sunt banii aceştia de la site?  

D-l consilier local, ing.Matei Pintile: Noi luna trecută am aprobat 62.500 
lei, şi nu expunerea de motive. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Modificăm acolo 62.500 lei. 
D-na director executiv, ec.Maria Bulaicon: Dar rămâne diferenţa până 

la 70.000 şi atunci unde-i ducem? Site-ul în total, cheltuiala a fost 70.000, asta 
vreau să vă spun. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: 62.500 lei erau dintr-o 
anumită categorie din care făceam rectificare şi diferenţa de 7.500 era din 
altceva. 

Articolul 1 a picat. Acum suntem în situaţia în care trebuie să dăm totul 
peste cap. Cu acordul Consiliului Local propun un proiect de hotărâre în care 
măcar cele care ne avantajează pe noi să rămână în discuţie. Am primit 
sponsorizări pe care trebuie să le introducem în bugetul local. Nu cred că cineva 



nu este de acord să introducem acei bani. Acesta este un articol bugetar distinct. 
La fel planul de investiţii. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Fac o propunere. 
Proiectul de hotărâre aşa cum este el, fără cei 150.000 de lei, fără cazul Costea. 
Dacă colegii sunt de aocrd, restul îl votăm în totalitate. 

D-l consilier local, prof.Vasile Sburlea: Mi-aş fi motivat votul. Nu 
puteam să votez pentru, chiar dacă este hotărârea judecătorească, dincolo de 
părearea mea subiectivă care nu face doi bani, când s-a pronunţat justiţia. 

Una dintre problemele care m-au făcut să stau pe gânduri este că banii 
care s-au propus să îi dăm, şi nu este o sumă prea mică, sunt luaţi din fondul de 
rezervă. Noi ştim că avem nevoie ca de aer de fondul acesta. De aceea am 
propus, ca mai departe, să se poarte negocieri cu doamna judecătoare, ştiu că 
nu avem încotro, trebuie să plătim pentru că justiţia s-a pronunţat, şi dacă îmi 
permiteţi aici cu o paranteză, se putea interveni mai ferm din 1998 şi până acum 
cu căi  de atac, cred că dintre colegii mai vechi reţin că în regulamemtul mai 
vechi, la insisteneţele mele, s-a trecut „în caz de .... să apelăm la case de 
avocatură destul de serioase”. Aici este o treabă care ne depăşea. Banii aceştia 
va trebui să îi plătim mai devreme sau mai târziu, dar să îi avem în vedere la 
bugetul pe 2015, ca să nu fim în situaţia de a da din fondul de rezervă. Asta este 
una din puţinele mele rezerve faţă de această chestiune. Am ţinut să subliniez şi 
faptul că din 1998 şi până acum trebuia mai ferm intervenit. Se spunea la un 
moment dat că asta nu este problema primăriei, e a altcuiva şi uite unde am 
ajuns. Eu cred că din bugetul viitor poate izbutim să aplanăm situaţia aceasta 
dificlă. Până nu vine altă hotărâre suntem buni de plată, cu toate consecinţele.  

D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Prea erau dese şi rapide termenele 
pentru doamna judecătoare şi prea rare pentru noi, Primăria. Votul meu este 
conform termenelor confuze care au fost date, cu toate că am cerut schimbare 
de termene. Pentru dumneai se redacta o hotărâre în două zile şi în a treia se 
comunica. Era în regulă. 

D-l consilier local, prof.Vasile Sburlea: S-a protestat atunci? Degeaba 
protestăm acum.    

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: În lumina celor discutate, vin 
cu o propunere. Având în vedere că acesta este subiectul care suscită un foarte 
mare interes, să convocăm o şedinţă extraordinară în care să discutăm 
rectificarea de buget doar pentru cazul Costea, în care să o invităm oficial pe 
doamna Costea, care în mod sigur nu o să vină ea, are 80 şi ceva de ani şi până 
acum am reuşit să dialoghez foarte, foarte greu la telefon. O să trimită un  
avocat, cineva care să ne spună şi punctul dumneaei de vedere. Dacă sunteţi de 
acord cu această soluţie, propun scoaterea de pe ordiena de zi a articolului 2. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: La articolul 1 este 
anexa 1 în care este prinsă şi suma aceasta. 

D-l consilier local, ing.Matei Pintile: Nu sunt de acord nici aici la 
programnul de investiţii. De unde a reieşit suma de 63.000 documentaţie tehnică 
atelier mecanic? 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Din adunarea tuturor 
componentelor documentaţiei. 



D-l consilier local, ing.Matei Pintile: Costă un proiect cât toată 
reabilitarea tâmplăriei de la coprul D de la Nicu Gane. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Nu este vorba doar de 
proiect. Este vorba de studiu geotehnic, ridicări topo, expertiză tehnică, DALI, cu 
indicatori. 

D-l consilier local, ing.Matei Pintile: Eu solicit un document în care să 
mi se demonstreze ce cuprinde această documentaţie tehnică şi valoarea 
estimativă. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Ca să nu mai existe nicio 
discuţie referitoare la cele două subiecte, eu vin cu propunerea să aprobăm doar 
sponsorizările, pentru că sunt nişte bani care vin, urmând ca pentru celelalte 
aspecte să ne întâlnim într-o şedinţă extraordinară. Singura suma despre care se 
discută, este cea de 33.760 lei care provine din sponsorizări.  

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Supun la vot 
articolul 3 care devine 1 şi articolul 7 care devine 2. Se aprobă cu unanimitate de 
voturi 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 
aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni în organizarea 
Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” 
care se va desfăşura în perioada 1 - 7 septembrie 2014 – iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l consilier local, of.(rez.) Viorel Dominte: Părintele v-a lăsat pe masă 
un CD cu cei care au câştigat concursul de muzică folk. Eu vreau să intervin cu 
mai multe probleme pe care vi le propun şi dumneavoastră analizaţi dacă vreo 
una din propuneri este viabilă. 

Festivalul Internaţional de Teatru înseamnă foarte mult pentru Fălticeni, 
iar teatrul pentru tineret este una din activităţile culturale dintre cele mai 
importante care ne reprezintă la nivel naţional şi internaţional. Calitatea, modul în 
care se va desfăşura această activitate ne interesează pe noi, ca şi Consiliu 
Local, ca partener principal, să dea bine. Eu aş veni cu două variante. Dacă nu 
reuşim să le dăm ceva bani din fondul de rezervă, măcar să încercăm să îi 
sponsorizăm prin Colegiul „Vasile Lovinescu”. Domnul director ar putea să facă o 
reevaluare a preţului pentru cazare şi masă în aşa fel încât să le mai dăm acea 
bulă de oxigen. 

Eu v-aş propune să le mai dăm 10.000 de lei. Propun pentru 
sponsorizarea acestei activităţi suma de 30.000 lei. 

Şi ca o propunere, care nu face parte din proiect, Colegiul „Vasile 
Lovinescu”, să reanalizeze preţurile pentru cazare şi masă. 

D-l consilier local, prof.Gabriel Matei: Sunteţi la curent cu tot ceea ce 
înseamnă aşa-zisele preţuri de acolo? 

D-l consilier local, of.(rez.) Viorel Dominte: Eu am înţeles că se ridică la 
70.000 de lei. 

D-l consilier local, prof.Gabriel Matei: Este o sumă modică şi vă spun şi 
de ce. Anul trecut, în urma cazărilor care s-au făcut acolo, pagubele pe care     
le-am avut şi reparaţiile care au fost de făcut după festival s-au ridicat la 40.000 



lei. S-a ajuns până la a se smulge duşurile din perete, şi nu vreau să mai intru în 
amănunte. 

D-l consilier local, of.(rez.) Viorel Dominte: Cu nişte ochi de supervizor 
se poate controla şi activitatea lor, încât să nu se întâmple evenimentele de care 
vorbiţi. 

D-l consilier local, prof.Gabriel Matei: Îmi puteţi sugera cum? 
D-l consilier local, of.(rez.) Viorel Dominte: O atenţie mai mare a celor 

care controlează activitatea. 
D-l consilier local, prof.Gabriel Matei: În momentul în care activitatea se 

desfăşoară de la ora 5 până la ora 1 – 2 noaptea, zilnic, cum să o controlez? 
D-l consilier local, of.(rez.) Viorel Dominte: Activitatea este foarte 

importantă prin ce oameni vin, oameni de o calitate deosebită care vin la 
Fălticeni. 

D-l consilier local, prof.Gabriel Matei: Părintele spune că i s-a dat 
sponsoprizare 20.000 lei de la Primărie. Primăria a plătit curentul,  gazul şi tot 
ceea au însemnat cheltuieli la Colegiul „Vasile Lovinescu”. 

D-l consilier local, prof.Constantin Bulboacă: Dacă vrem să dispărem 
ca naţiune, nu facem nimic. Având în vedere ecoul a ceea ce se întâmplă la 
Fălticeni, trebuie să sprijinim financiar, pentru că s-a terminat perioada în care 
faci de mântuială. Treaba trebuie să o faci frumos, serios, sunt de acord să 
controlăm cum sunt utilizaţi banii repsectivi. Vin nume mari, actori care trebuie 
plătiţi. Nu cred că actorii au distrus duşurile de la Colegiul „Vasile Lovinescu”. Nu 
sunt tendenţios, domnul primar ştie, că atât cât am putut, am susţinut activităţile 
culturale cu sponsorizări, dar suplimentarea este binevenită pentru că trebuie 
plătiţi oamenii care vin aici. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Poate dă CAR-ul învăţământ 
vreo 20.000 de lei. 

D-l consilier local, prof.Constantin Bulboacă: Am aprobat 1.500 lei, în 
funcţie de nişte posibilităţi. Trebuie să analizăm pertinent. Eu susţin ideea de a 
găsi soluţii şi subvenţii pentru a sprijini acest act de cultură şi Fălticeniul să 
recapete poziţia pe care a avut-o în perioada interbelică din punct de vedere 
cultural. 

D-l consilier local, of.(rez.) Viorel Dominte: De acest festival se leagă şi 
Festivaul de folk. Noi avem două festivaluri de folk şi Festivalul de teatru pentru 
tineret. Nu am putea să le cumulăm pe toate  trei şi cu o singură investiţie, o 
singură dată pe an să nu le mai împărţim în trei. Facem o activitate puternică, nu 
mai facem festivalul de folk din toamnă, festivalul de folk din vară. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Cred că nu se 
poate. Doar dacă organizatorii se pun de comun acord. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Domnule consilier, vă 
respect părerea, dar nu am văzut nici o propunere din partea dumneavostră că 
vreţi să faceţi lucrul acesta. În afară de faptul că vorbim acum, ca să organizezi 
ceva trebuie să vii cu un proiect de hotărâre. Sunteţi consilier local, aveţi 
atribuţiile necesare de a veni cu un proiect de hotărâre concret prin care să 
susţineţi ceea ce spuneţi. Festivalul de folk, facem, nu facem. Putem discuta 
oricând, respect toate părerile, dar în acelaşi timp trebuie văzut şi tot ceea ce 



înseamnă calea tehnică şi posibilă. Eu sunt de acord, la fel şi domnul consilier 
Bulboacă, cuvinetele sunt extraordinar de frumoase şi emoţionante, dar nu am 
văzut nici un proiect de hotărâre de la domnul consilier Bulboacă în care să 
spună lucrurile acestea. Discutăm acum, la data şedinţei de Consiliu Local, când 
calitatea de partener a Municipiului Fălticeni a fost discutată. Şi aici iară o 
problemă organizatorică, nu dau vina pe nimeni, dar mi se pare cumva şi din 
partea coorganizatorilor noştri, dacă acceptăm să fim parteneri, să ne pună 
programul în faţă, iar noi suntem parteneri. Eu ştiu că un partener colaborează, 
este consultat, vrea să se implice din toate punctele de vedere. Noi discutăm 
acum un program care este gata. Hai să discutăm proiectul „Birlic” după ce se 
termină. Când faci un festival te gândeşti la toate, la invitaţi, unde o să se 
cazeze, unde o să mănânce, ce o să mănânce, unde se desfăşoară 
spectacolele, care este programul. Noi votăm acum un  proiect despre care am 
luat cunoştinţă în urmă cu o săptămână.  

D-l consilier local, prof.Gabriel Matei: Eu am pierdut o sută şi ceva de 
cazări la festival, pentru că abia acum am auzit că s-a mutat de pe 8 – 15 
septembrie pe 1 – 7 septembrie, în urmă cu trei zile. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Suntem deschişi actului 
cultural, l-am finanţat anul trecut, îl finanţăm şi anul acesta. Nu vreau să intru în 
alte amănunte picante, dar să ştiţi că le putem discuta. Despre cum s-au făcut 
anumite justificări şi de cât timp a fost nevoie ca personalul din primărie să 
smulgă nişte hârtii doveditoare a banilor publici. Nu ştiu dacă la un festival folk se 
pot bea 1.000 de beri sau câteva sute de sticle de vin. Ştiu ce vă spun şi am şi 
documente justificative din acest punct de vedere. 20.000 de lei este o sumă 
mare pe care bugetul local o rupe din altă parte pentru a o da pentru un 
eveniment cultural extraordinar. În momentul în care suntem parteneri, suntem 
parteneri şi la bine şi la rău. Anul trecut, Festivalul „Birlic”, care duce renumele 
Fălticeniului, dacă vedeaţi ce a rămas la internatul Colegiului „Vasile Lovinescu”, 
nu este de lauda celor care au organizat. Sunt lucruri urâte, foarte urâte pe care 
nu vreau să le spun în Consiliul Local. Dar dacă este nevoie le spunem odată. 
Sunt 20.000 de lei, le punem la dispoziţie Casa de Cultură, Sala Băieşu, sala de 
sport de la Vasile Lovinescu. 

Nu ia primarul hotărârile, le ia Consiliul Local. Aşa şi domnul director, este 
managerul instituţiei, dar hotărârile le ia consiliul de administraţie. Nu decide 
directorul dacă ia 9 lei sau 20 lei pentru o masă. Există un consiliu de 
administraţie care a stabilit tariful. Casa de Cultură este deschisă  de la ora 8,00 
până la ora 24,00 când se termină Cinemateca de noapte. Casa de Cultură are 
un angajat. La o casă de ultură la care ai un angajat, fără om de serviciu, fără 
instalator, fără electrician, ai o singură persoană care închide şi deschide, 
persoana respectivă are pe inventar tot ce este acolo, trebuie să fie în fiecare zi 
de la 8,00 la 24,00. Dar despre lucrurile astea nu ne-a întrebat nimeni. Poate îmi 
spune şi angajatul de la Casa de Cultură  că pleacă în concediu şi, conform 
Codului muncii, nu pot spune că nu-i dau liber. 

D-l consilier local, of.(rez.)Viorel Dominte: Pentru Zilele 
Municipiului Fălticeni s-au găsit de 5 ori mai mulţi bani şi nu a fost cu impact 
naţional sau internaţional. Acesta este cu impact la naţiunea română. Se aude 



despre Fălticeni. Este vorba despre impactul şi impresia pe care o lasă la nivel 
naţional. Vin oameni şi actori importanţi. Joi vine Draga Olteanu Matei la noi. Şi 
ca activitatea să meargă strună, aducem 3 – 4 oameni la Casa de Cultură care 
să fie deschisă,  chiar să facă şi focul în sobă dacă este cazul. Dacă vrem. Dacă 
nu, facem Zilele Fălticeniului cu un miliard de lei şi am terminat treaba şi ne 
bucurăm noi între noi. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: 20.000 de lei este o sumă 
suficientă. Mă bucur că sunteţi foarte vehement şi aveţi multiple argumente, dar 
nu aţi făcut nimic, domnule consilier. Nu puteţi veni acum şi să spuneţi în şedinţă 
că vreţi mai mult, aduceţi, dregeţi. Dar dumneavoastră, de ce nu faceţi nimic? 
Sunteţi consilier local. Aţi iniţiat vreodată un proiect de hotărâre în activitatea 
dumneavaostră în consiliu? „E uşor a spune versuri când nimic nu ai a spune”. 
Este uşor să vii la şedinţa de Consiliu Local  şi să spui ce trebuie. Aţi făcut la 
nivel de discuţie, de propunere, ceva referitor la acest festival? Părearea mea 
este că două festivaluri de folk înseamnă că de două ori aducem oamenii la un 
spectacol cultural. Şi asta ne dorim.  Hai să le comasăm pe toate dintr-un an, şi 
zilele oraşului, şi festivalurile de folk, şi cel de teatru, şi Şezătoarea, şi obiceiurile 
de iarnă şi facem una singură. 

D-l consilier local, ing.Matei Pintile: Domnule primar, aveţi o problemă 
cu organizatorii. Până în urmă cu câţiva ani, dumneavaostră împreună cu colegii 
PSD eraţi susţinătorii culturii fălticenene, puşi acolo pe calendar. Aveaţi o 
porblemă particulară cu organizatorul. Cred că de aici se transformă. Spuneţi că 
nu aveţi bani. Noi am aprobat fondul de rezervă bugetară 150.000 de lei. Nu sunt 
bani pentru cultură? 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Sunt bani, dar nu toţi sunt 
pentru festivalul acesta, nu putem să cheltuim bani mai mult decât trebuie, şi 
costurile Primăriei sunt mult mai mari. 

D-l consilier local, ing.Matei Pintile: Putem cheltui în alte parte mult mai 
mulţi, dar aici nu. Aveţi o răzbunare personală. De ce până acum câţiva ani toată 
lumea era încântată şi deodată s-a aprins ceva? 

D-l consilier local, prof.Constantin Bulboacă: Polemica nu este bună. 
Trebuie să facem front comun, să controlăm banii care se cheltuies acolo. Să 
lăsăm deoparte mărunţişurile acestea şi să primeze cultura fălticeneană. 

D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Domnule Dominte, vă rog să îi 
transmiteţi la părinte că are o mare problemă de comunicare. Spre ruşinea mea, 
nu ştiu nici în momentul de faţă, dar o întreb pe doamna director economic, dacă 
Preasfinţia sa, părintele Mihăilă, şi-a dus la capăt deconturile de anul trecut. 

D-na director executiv, ec.Maria Bulaicon: Abia săptămâna trecută am 
intrat în posesia unor documente. Până săptămâna trecută, aveam facturi pentru 
achiziţionare vin, rachiu şi aşa mai departe.  

D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Trebui să găsim o soluţie, să ieşim 
din impasul acesta, şi eu am fost jignit personal de părinte, mă punea să îi mut 
nişte scaune împreună cu domnul Tofan la prima ediţie, să îi tapiţez nişte 
scaune. Am o reţinere.  

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Vreau să fac o 
constatare. Sunt de părere ca la orice activitate  culturală la care primăria este 



partener, discuţiile să fie cu cel puţin două luni înainte de şedinţa în care se 
discută sumele. Vă garantez că nu vor mai fi astfel de discuţii. 

În calitate de preşedinte, sunt nevoit să supun la vot propunerea 
iniţiatorului şi propunerea domnului Dominte. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Viorel Dominte, 
aceasta fiind respinsă. Se supune la vot propunerea iniţiatorului proiectului de 
hotărâre, aceasta fiind adoptată cu 10 voturi “pentru”(consilierii locali PSD şi PP-
DD prezenţi şi d-l viceprimar) şi 7 abţineri(consilierii locali PNL, cu excepţia d-lui 
viceprimar, şi PDL prezenţi). 
  Se trece la punctul “Diverse”. 

D-l consilier local, prof.Constantin Bulboacă: Aduc în discuţie 
problema canalizării. Am vorbit şi cu domnul primar, cu domnul viceprimar şi cu 
doamna diriginte de şantier. Am ridicat problema şi în urmă cu două săptămâni 
când ploua. Canalizarea este făcută cum este făcută, străzile sunt reparate după 
ce se pun ţevile. Începând de la ultimul lucrător până la inginerul Cantor sau cum 
îl cheamă, îşi bat joc de banii noştri. Nu sunt serioşi, veniţi nu numai pe strada pe 
care stau, veniţi pe toate străzile să vedeţi că 3 - 4 băieţi târâie o lopată, un 
buldozer merge de 7 ori în deal şi în vale, în loc să netezească şi să pună balast. 
Am vorbit cu domnul Cantor, am vorbit cu doamna diriginta de şantier 
Pricopoaia, intreb când se asfaltează, când se face racordul la canalizare pentru 
că vrem să ne facem şi noi instalaţiiile în curţi până nu ninge. Este o problemă 
foarte delicată. 

Vă propun să îi aducem pe cei care fac lucrările să ne explice ce fac, unde 
este calitatea lucrărilor. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Contractul nu este semnat 
cu Primăria. Contractul este între ACET şi firma “3T Construct”. Orice problemă 
pe care o aveţi din acest punct de vedere, vă adresaţi unuia dintre parteneri, 
respectiv beneficarului lucrării, ACET Fălticeni. Primăria nu dă bani la această 
lucrare, doar cota de cofinanţare de 2 %. Este finanţare europeană, iar primăria 
nu are pârghiile necesare decât în ceea ce înseamnă refacerea stratului rutier 
unde putem să dăm amenzi dacă nu se încadrează în termen. De calitatea 
lucrărilor răspunde ACT-ul care este beneficiar şi parte în contract.  

Eu am recomandat cetăţenilor nemulţumiţi să facă reclamaţii la ACET. 
Dacă eu ridic aceste probleme la şedinţele de progress, ei mă întreabă ce treabă 
are primăria cu conductele, cu racordurile, cu branşamentele. Ei au contract cu 
ACET-ul. Ei nu o să vină să  dea cu susbsemnatul în faţa dumneavoastră, pentru 
că nu aveţi nici o calitate să le-o cereţi. 

D-l consilier local, ing.Matei Pintile: Putem să le cerem socoteală în 
calitate de acţionari la ACET.  

D-l consilier local, of.(rez.)Viorel Dominte: Indiferenţa lor este prea 
mare. Trebuie să îi chemăm să stea de vorbă cu noi. 

D-l viceprimar, ec.Gheorghe Aldea: Eu nu am prins în viaţa mea aşa 
firmă care să fi lucrat în Fălticeni. Dumneavoastră aţi luat ceartă de la vecini, eu 
am luat de la soţie. După o ploaie, când am încercat să intru pe str. Dr. Tatos. 
Am luat şi de la vecini. La şedinţe vin şi se prezintă, au 20 de echipe în Fălticeni, 
au 20 de kilometri făcuţi, au zero racorduri la apă, zero racorduri la canalizare, 



“staţi liniştiţi, până la sfârşitul lui octombrie plecăm din Fălticeni”. Acestea sunt 
răspunsurile la solicitările noastre.  Eu am înţeles că solicitaţi să invităm ACET-
ul, dirigintele de şantier, constructorul, la o şedinţă de Consiliu Local. 

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Îi invităm la o şedinţă sau 
facem o şedinţă extraordinară care să aibă ca singur punct pe ordinea de zi 
această problemă. Haideţi să o stabilim acum.  

D-l consilier local, prof.Vasile Sburlea: Absolut de acord să îi chemăm. 
Dar dacă îi chemăm în Consiliu Local fără pârghiile necesare, poate ne răspund, 
poate nu, obraznic, cum au răspuns domnului Aldea şi domnului Bulboacă. Dacă 
este implicat ACET-ul, cel care dă banii, să vină domnul Groza şi să dea 
explicaţii împreună cu partenerii din contract. Doar ACET-ul poate să îi 
disciplineze. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Pentru a nu rămâne 
cu aceste gropi şi cu celelalte inconveniente, putem sesiza Agenţia de 
Dezvoltare Nord Est, fiind un proiect european. Ei au depuşi nişte bani pentru 
garanţia lucrărilor, iar aceşti bani îi putem folosi la refacerea străzilor, dacă ei  
nu-şi respectă obligaţiile contractuale.  

D-l Primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Veţi fi convocaţi luni la 
şedinţa cu ACET-ul, constructorul şi dirigintele de şantier. 

D-nul presedinte de  sedinta, ing.Gheorghe Arteni, declară închise 
lucrările şedinţei. 
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