
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
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CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 29.06.2020, 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. 548 din 23.06.2020, in 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  18 consilieri locali din cei 18 convocați.  
Se ține un moment de reculegere în memoria domnului consilier local, ing. Liviu 

Grigoraş. 
 Domnii  consilieri locali Arteni Gheorghe, Fodor Dinu – Dan și Asaftei – Titianu 
Ion  anunţă că la proiectul nr. 4 nu participă la dezbateri şi nu işi exercită dreptul de vot. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară. Suplimentez ordinea de zi 
cu  proiectul de hotărâre privind   aprobarea Notei de fundamentare referitoare la 
necesitatea şi oportunitatea finanţării achiziţionării aparaturii medicale pentru dotarea 
obiectivului de investiţie “Noul Spital Municipal Fălticeni” . 
  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-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  
             1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.05.2020 şi 09.06.2020; 
             2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier local al domnului GRIGORAŞ LIVIU, prin deces - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru 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; 
            4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ, Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement 
si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public 

de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini și a contractului 
cadru de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în 
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,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 vânzarea unei locuinţe ANL, situată în 
municipiul Fălticeni,  str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 53,  judeţul Suceava, către d-l 
Ghenci Andrei - Ionel - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ,Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             7. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul 
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 unei locuinţe ANL situată în 
municipiul Fălticeni,  str. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. B, ap. 16,  judeţul Suceava către 
d-na Aftudor – Manolache Aguriţa - 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; 
             9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit 
în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ, Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement 
si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            10. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor 
aferente obiectivelor de investiţii ”Construire grătar canalizare – str. Magazia 
Gării” şi ”Înlocuire reţea apă – str. Magazia Gării”- 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; 
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de 
proprietate a unor imobile situate în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor nr. 83, 
judeţul Suceava, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului 
Tineretului si Sportului –Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al 
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ, Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement 
si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului 
Fălticeni a unor imobile şi stabilirea destinaţiei acestora - 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 aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-
economici şi a devizelor generale  aferente unor obiective de investitii  - 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; 
        14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiii <IMPERMEABILIZARE ŞI PROTECŢIE SUPRAFAŢĂ 
PAVATĂ PIAŢA CIVICĂ „ NADA FLORILOR” FĂLTICENI, JUD. SUCEAVA> - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, 
buget finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi 
comerţ, Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement 
si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare 
la necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei “Reabilitare termică 8 blocuri 
de locuinţe din Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava”, prin POR, Axa Prioritară 3, 
Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale - 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 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii  - 
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 



 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare 
la necesitatea şi oportunitatea finanţării achiziţionării aparaturii medicale pentru 
dotarea obiectivului de investiţie “Noul Spital 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 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 
 Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv procesele – verbale ale 
şedinţelor din data de 27.05.2020 şi 09.06.2020. 

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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului 
GRIGORAŞ LIVIU, prin deces - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisia? 
D-nul consilier local, Haidău Răzvan Petrică – preşedinte comisia pentru 

administraţie publică:  Aviz favorabil. 
Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru” . 
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 

privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 

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

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 14 voturi “pentru” şi 4 
“abţineri” ( d-l Asaftei – Titianu Ion, d-l Fodor Dinu- Dan, d-na Popa –Ion Olguţa şi         
d-l Pascariu Ghiorghiţă).  



           Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind acordarea unor facilităţi fiscale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 

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

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 D-l consilier local Sandu Sergiu propune modificarea procentului de scutire de la 
20% la 30% . Se supune la vot, amendamentul fiind aprobat cu 15 voturi “pentru” . 
(domnii  consilieri locali Arteni Gheorghe, Asaftei – Titianu Ion și Fodor Dinu – Dan nu 
participă la dezbateri şi nu işi exercită dreptul de vot). 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 15 voturi “pentru” . 
(domnii  consilieri locali Arteni Gheorghe, Asaftei – Titianu Ion și Fodor Dinu – Dan nu 
participă la dezbateri şi nu işi exercită dreptul de vot). 
 D-nii  cons. locali Arteni Gheorghe, Asaftei – Titianu Ion, Fodor Dinu – Dan şi 
Sandu Ioan – Sergiu  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 delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului 

de fundamentare, a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare de 
gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 

administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimite de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea unei locuinţe ANL, situată în municipiul Fălticeni,  str. Cuza Vodă, 



bl. 1A, ap. 53,  judeţul Suceava, către d-l Ghenci Andrei - Ionel - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 

administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?  

D-na consilier local, prof. Popa-Ion Olguța consideră că nu este posibilă 
transformarea unei funcții de inginer într-o funcție de medic, iar d-na secretar 
precizează că e vorba de o înlocuire de funcții. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi “pentru” (d-na 
consilier local, dr.Cojocaru Liliana si d-na consilier local Chirilă Violeta nu participă la 
dezbateri şi nu işi exercită dreptul de vot). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea unei locuinţe ANL situată în municipiul Fălticeni,  str. 2 Grăniceri, 
bl. 51, sc. B, ap. 16,  judeţul Suceava către d-na Aftudor – Manolache Aguriţa - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 



 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind  aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării 
directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?  
 Domnul consilier local Pascariu Ghiorghiță întreabă dacă aceste terenuri sunt 
înscrise în Registrul spațiilor verzi. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman precizează că aceste terenuri nu 
sunt înscrise în Registrul spațiilor verzi, ele având categoria curți-construcții. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente obiectivelor de 
investiţii ”Construire grătar canalizare – str. Magazia Gării” şi ”Înlocuire reţea apă 
– str. Magazia Gării”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unor imobile situate în 
municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor nr. 83, judeţul Suceava, din domeniul 
public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului –Clubul 
Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unor imobile şi 
stabilirea destinaţiei acestora - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
            Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor 
generale  aferente unor obiective de investitii  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 



 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 16 voturi “pentru”     
(d-na consilier local, dr.Cojocaru Liliana si d-na consilier local Chirilă Violeta nu participă 
la dezbateri şi nu işi exercită dreptul de vot). 
            Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii 
<IMPERMEABILIZARE ŞI PROTECŢIE SUPRAFAŢĂ PAVATĂ PIAŢA CIVICĂ „ 
NADA FLORILOR” FĂLTICENI, JUD. SUCEAVA> - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
– Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi 
oportunitatea realizării investiţiei “Reabilitare termică 8 blocuri de locuinţe din 
Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava”, prin POR, Axa Prioritară 3, Operaţiunea A 
– Clădiri Rezidenţiale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi 
oportunitatea finanţării achiziţionării aparaturii medicale pentru dotarea 
obiectivului de investiţie “Noul Spital Municipal Fălticeni” - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 



 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 16 voturi “pentru” (d-
na consilier local, dr.Cojocaru Liliana si d-na consilier local Chirilă Violeta nu participă la 
dezbateri şi nu işi exercită dreptul de vot). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne şi aprobarea 
garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 

D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguta precizează că sunt două obiective 
de investiție care apar și în anexa la creditul din 2018 și solicită explicații dacă sumele 
sunt suplimentate față de cele aprobate atunci sau sunt alte valori actualizate. De 
asemenea, solicită informații cu privire la stadiul creditului din 2018. Având în vedere 
gradul mare de îndatorare al bugetului local, propune amânarea acestui proiect de 
hotărâre pentru a se organiza o dezbatere publică în acest sens și pentru a se întocmi o 
fundamentare mai concretă a surselor de venituri . 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman consideră că nu se poate amâna 
acest proiect de hotărâre pentru că acest fapt implică amânarea deschiderii spitalului 
care este o necesitate stringentă pentru comunitate. 

D-l consilier local, prof.Vasile Sburlea felicită inițiativa domnului primar atât 
pentru faptul că situația financiară a municipiului, după 8 ani de mandat, permite 
contractarea creditului, cât și pentru faptul că deschiderea spitalului este o necessitate. 
Întreabă dacă este posibil să aibă bucuria de participa până la sfârșitul acestui mandat, 
ca si consilier local, la deschiderea  spitalului. 



D-l consilier local Sandu Sergiu întreabă dacă este posibil să fie contractat 
creditul de către municipiu, iar apoi să fie preluat de către guvern. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman consideră că este posibil și acest 
transfer. Acum s-a întocmit o bază de date care se transmite Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor și care, în urma verificărilor, aprobă sau nu contractarea acestui credit. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
           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 
 

 
 
 

 

 


