
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 29.08.2019, 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. 528 din 29.08.2019, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. (3), lit. a 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

La şedinţă participă un număr de 17 consilieri locali din cei 18 convocaţi, lipsă 
fiind dl. consilier local Deleanu Liviu – Daniel. 

D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la sedinta ordinara pe luna august.  Domnul primar nu 
a putut ajunge astăzi la sedinţă. Ordinea de zi v-a fost pusă la dispozitie in termenul 
legal. Faţă de aceasta mai sunt trei proiecte de hotărâre şi Decizia Curţii de Conturi a 
României – Camera de Conturi Suceava nr. 25/189 din 21.08.2019, însoţită de Raportul 
de audit financiar nr. 16972/31.07.2019. 

D-na cons. juridic Ciocan Simona 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Supun la vot ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  
 1.  Procesele  – verbal al şedinţelor din data de 15.07.2019 şi 29.07.2019;       
            2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe ANL către titulara 
contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 4. 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; 

 5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea a două imobile aflate în 
proprietatea publică a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea 



şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar 
din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general al 
investiţiei în continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., 
municipiul Fălticeni, județul Suceava” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuinţe destinate 
închirierii aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare, transport şi 
descarcare a deseurilor municipale la Depozitul conform MOARA - iniţiator, primar 
– prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           10. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor ocazionate de 
deplasarea unei delegaţii a Municipiului Fălticeni, în perioada 06 -08 septembrie 
2019, în Lituania - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           11. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 2,  Art. 3 si Art. 4 din HCL nr. 
73 din 15.04.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a Devizului General 
actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
“REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul 
Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, 
Operatiunea B si pentru modificarea indicatorilor valorici din anexa nr. 1 la HCL 
nr. 149/28.09.2017 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 
Interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivului de investitii REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN 
CIUREA”, Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara 3, Prioritatea de 
investitii 3.1, Operatiunea B prezentati la Sectiunea 9.1- iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
           12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor  legate 
de proiect si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
“REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul 
Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, 
Operatiunea B- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului tehnic,  a Devizului 
general actualizat şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de 
investitii  REABILITARE TERMICĂ  CANTINĂ „ COLEGIUL NAŢIONAL NICU GANE 
„ Fălticeni – cod SMIS 117844 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 14. Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Suceava nr. 
25/189 din 21.08.2019, însoţită de Raportul de audit financiar nr. 16972/31.07.2019 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 
 D-na cons. juridic Ciocan Simona: Supun spre aprobare procesele  – verbale 
ale şedinţelor din data de 15.07.2019 şi 29.07.2019. 
 Procesele – verbale se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Primul 
proiect de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 



local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Faţă de proiectul initial au mai 
intervenit mici modificări, cum ar fi o majorare cu 2700 lei la Muzeul de Artă “Ion 
Irimescu” Fălticeni pentru achiziţionare şi montare centrală şi încă 800 lei pentru 
organizarea unui eveniment. O altă modificare constă într-o suplimentare cu 1500 lei 
pentru Sala de Sport “Gabriel Udişteanu”, influenta bugetară fiind de 5000 lei. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisia de validare? 
 D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – secretar comisia 
economică: Aviz favorabil. 

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

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. Să trecem la votarea ,,în bloc” a acestui proiect. Se supune la vot si se aprobă 
cu 15 voturi “pentru”(domnul consiler local, prof. Matei Gabriel şi d-na Zetu – 
Ungureanu Greta – Magda nu au votat ).  
 Punctul 3 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind vânzarea unei 
locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 

   D-l viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Este vorba despre un apartament 
ANL de pe str. 2 Grăniceri. Titulara contractului de închiriere a solicitat cumpărarea. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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 Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 4 de pe ordinea de zi este proiectul 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: Sunt suprafeţe de teren aferente 
unor construcţii, proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice, care 
beneficiază de dreptul de preempţiune la cumpărare.  



 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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 Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi “pentru” (d-na consilier local Zetu – 
Ungureanu  Greta – Magda nu şi – a exercitat dreptul de vot).  
 Punctul 5 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind dezmembrarea a 
două imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar 
– prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: După cum ati văzut este vorba 
despre terenul aferent Staţiei de epurare care va fi dezmembrat în 4 noi corpuri de 
proprietate şi despre o suprafaţă de teren situată pe str. Ion Creangă, unde se află 
Detaşamentul de Jandarmi Fălticeni. Din suprafaţa totală de 1307 m.p., suprafa de 291 
m.p nu are nici o utilitate, motiv pentru care ar putea fi atribuită în compensare la legile 
fondului funciar. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 
 Dl. consilier local, ing. Fodor Dinu Dan: Va fi domeniul public sau privat al 
municipiului? 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Domeniu public. 
 Dl. consilier local, ing. Fodor Dinu Dan: Se poate retroceda din domeniul 
public? 

D-na cons. juridic Ciocan Simona: Da. Nu mai este necesara trecerea din 
domeniul public in cel privat. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: 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 Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 6 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de 
administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din 



cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Trebuie desemnaţi reprezentanţi 
în consiliile de administraţie ale Şcolii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Fălticeni şi 
Grădiniţei cu Program Normal “Voinicelul” Fălticeni, iar la Colegiul Naţional “Nicu Gane” 
Fălticeni şi Şcoala Gimnazială “Ion Ciurea” Fălticeni în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educaţiei. Aceste modficări se fac având în vedere incetarea calităţii 
de consilieri locali ai domnului Tomescu Laurentiu şi domnului Mihoc Alexandru. 
 D-na cons. local, ed. Maria Dulgheriu a făcut propuneri, iar în urma votului secret 
au fost desemnati următorii reprezentaţi ai consiliului local: d-na Zetu – Ungureanu 
Greta – Magda şi dl. Iacob Gheorghe în consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale 
“Mihail Sadoveanu” Sadoveanu, dl. Iacob Gheorghe în consiliul de administraţie al 
Grădiniţei cu Program Normal “Voinicelul” Fălticeni, d-na Zetu – Ungureanu Greta – 
Magda în Comisia pentru evaluarea şi asigurareacalităţii educaţiei din cadrul Colegiul 
Naţional “Nicu Gane” Fălticeni, iar în cea din cadrul Şcolii Gimnaziale “Ion Ciurea” 
Fălticeni dl. Iacob Gheorghe. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

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

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 Se supune la vot si se aprobă cu 16 voturi “pentru” (d-na Zetu – Ungureanu 
Greta – Magda nu si-a exercitat dreptul de vot). 
 Punctul 7 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării Devizului general al investiţiei în continuare „Spital Municipal 
Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, județul Suceava” - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Este necesară actualizarea 
devizului întrucât noua legislaţie impune existenţa unei Staţii de tratare a apelor uzate. 
Alte detalii le-ati avut prezentate în materialul pus la dispoziţia dumneavoastră.  
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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,prof. Corbu Luminiţa – Claudia – secretar comisia 
pentru învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi “pentru” (d-na cons. local dr. Cojocaru 
Eugenia Liliana  nu şi-a exercitat dr. de vot).  
 Punctul 8 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind repartizarea a 
două locuinţe destinate închirierii aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



           D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Este vorba despre două locuinţe 
tip container, situate pe str. Magazia Gării. Chiria este de 15 lei/lună.  
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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 Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 9 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
tarifului de colectare, transport şi descarcare a deseurilor municipale la Depozitul 
conform MOARA - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
          D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Proiectul a fost şi în dezbatere 
publică. Nu prea avem ce face. Este necesară majorarea tarifelor, având în vedere 
transportul la noul depozit de la Moara şi contractul încheiat de către Consiliul Judeţean 
Suceava. Aveti fisa de fundamentare a preţului. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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 Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 10 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind decontarea 
cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegaţii a Municipiului Fălticeni, în 
perioada 06 - 08 septembrie 2019, în Lituania - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
          D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Stiţi despre ce este vorba. Având 
în vedere că fac parte din delegaţie, nu o sa votez. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 



D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi “pentru” (dl. viceprimar, ing. 
Constantin Bulaicon şi dl. cons. local Sandu Ioan Sergiu nu şi-au exercitat dreptul de 
vot). 
 Punctul 11 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind modificarea 
Art. 2,  Art. 3 si Art. 4 din HCL nr. 73 din 15.04.2019 privind aprobarea Proiectului 
Tehnic, a Devizului General actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA "IOAN 
CIUREA”, Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara 3, Prioritatea de 
investitii 3.1, Operatiunea B si pentru modificarea indicatorilor valorici din anexa 
nr. 1 la HCL nr. 149/28.09.2017 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a 
Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investitii REABILITARE TERMICA SCOALA 
GIMNAZIALA "IOAN CIUREA”, Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa 
prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B prezentati la Sectiunea 9.1- 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Următoarele trei puncte de pe 
ordinea zi au ca obiect modificări ale proiectelor , ale indicatorilor tehnico – economici şi 
ale cheltuielilor legate de proiecte, modificări intervenite în urma discuţiilor avute cu 
firmele de consulanţă. 
 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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 Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 Punctul 12 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea  a 
proiectului, a cheltuielilor  legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitii “REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA 
"IOAN CIUREA”, Municipiul Falticeni, judetul Suceava – Axa prioritara 3, 
Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

 D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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 Chirilă Gabriela-Violeta – 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  aprobarea 
Proiectului tehnic,  a Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico- 
economici pentru obiectivul de investitii  REABILITARE TERMICĂ  CANTINĂ „ 
COLEGIUL NAŢIONAL NICU GANE „ Fălticeni – cod SMIS 117844  - iniţiator, primar 
– prof. Gheorghe Cătălin Coman;       
  D-na cons. local Chirilă Gabriela-Violeta – 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 Chirilă Gabriela-Violeta – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aprobă cu 16 voturi “pentru” (d-na cons. local prof. Corbu 
Luminiţa Claudia nu şi-a exercitat dreptul de vot). 
 Punctul 14 de pe ordinea de zi este Decizia Curţii de Conturi a României – 
Camera de Conturi Suceava nr. 25/189 din 21.08.2019, însoţită de Raportul de audit 
financiar nr. 16972/31.07.2019. 
           D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: În urma controlului ne-a fost 
comunicată Decizia nr. 25/189 din 21.08.2019 şi Raportul de audit financiar nr. 
16972/31.07.2019. Materialul a fost transmis integral preşedinţilor comisiilor de 
specialitate . 
 Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
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