
 
 
 

R O M A N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FALTICENI 

 
 

PROCES-VERBAL, 
încheiat astăzi, 30.10.2014, în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 
 

  Şedinta a fost convocată de catre dl. primar, prof. Gheorghe-Catalin 
Coman, prin Dispozitia nr. 794 din 24.10.2014, 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 17, lipseste d-l consilier local, 
prof.Constantin Bulboaca şi domnul consilier local, prof.Mihai Vitcu. 

Sunt prezenţi domnii: prof.Gheorghe-Cătălin Coman – primar, 
ec.Gheorghe Aldea – viceprimar şi doamna 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-na secretar municipiu, jr.Mihaela Busuioc supune spre aprobare 
procesele-verbale al şedinţelor din luna  septembrie a.c., acestea fiind aprobate 
cu unanimitate de voturi. 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Ne cerem scuze 
pentru intarziere. Multumesc consilierilor care au acceptat invitatia de a fi 
prezenti astazi la sedinta ordinara de consiliu local pe luna octombrie. Ordinea 
de zi v-a fost pusa in mapa de sedinta in termenul legal, vinerea trecuta. Pe 
langa ordinea de zi, mai avem o modificare la articolul cu rectificarea bugetara, in 
sensul ca a mai intervenit o sponsorizare cu ocazia Targului Marului pe care am 
incasat-o ulterior. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Am sa va dau citire 
tuturor proiectelor ordinii de zi, cu modificarile aparute: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi şi a listei de 
repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii din Municipiul 
Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului 
Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2014 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 



 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei municipiului 
Fălticeni şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate – iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 
20.000 lei pentru organizarea manifestărilor dedicate împlinirii unui secol 
de la înfiinţarea Muzeului de Artă „Ion Irumescu” – iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor 
didactice pentru luna SEPTEMBRIE 2014– iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei 
reprezentate de  dl. MANOLACHE ROMICĂ – iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor 
H.C.L. nr. 131/04.10.2013 privinddesemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
   9.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrarea 
imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Armatei nr. 17, corp C, către 
Grădiniţa cu Program Normal “ Voinicelul”– iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

10.Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul 
Spitalului Municipal Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman. 

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de 
voturi. 
 Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 
aprobarea listei de priorităţi şi a listei de repartizare a locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii din Municipiul Fălticeni – iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: La ultima sedinta de 
consiliu local acest proiect a picat datorita abtinerii si a dorintei unor consilieri de 
a reanaliza toate dosarele. Consilierii care au solicitat acest lucru au reanalizat 
aceste dosare. La finalul discutiei cu dumnealor am procedat si noi, comisia, la 
reanalizarea dosarelor. Am facut mici modificari acolo unde s-au impus. E vorba 
de cateva erori de transcriere care nu au schimbat punctajul sau ierarhia 
generala. In mapa de sedinta aveti documentul final revizuit si lista de prioritati 
pe care o aveti in ordine alfabetica, precum si lista de repartitii pe cele doua 
blocuri. 

D-nul presedinte de sedinta, ing.Gheorghe Arteni: Data trecuta am 
primit observatii ca am scapat sedinta de sub control si cred ca asa a fost. Mi s-a 
parut ca este un punct foarte important, incat am lasat toate partile sa isi spuna 



cuvantul. Rog aceeasi chestie si acuma. Daca aveti interpelari, amendamente, 
propuneri...Nu imi vine sa cred! Nu aveti niciun amendament? 

     Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind 
respins cu 12 voturi „pentru” ”(consilierii locali PSD si consilierul independent 
Artene Costel) si 5 abtineri (consilierii locali PDL si PNL prezenti). 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Din pacate, proiectul de 
hotarare a picat cu 12 voturi ale consilierilor PSD <pentru> si 5 <abtineri> ale 
consilierilor ACL. Asteptam din partea consilierilor ACL sa spuna macar ceea ce 
nu este bine. Nu am inteles nici acum ceea ce nu este bine. Parerea mea este ca 
domnii consilieri ACL comit un abuz. Totul este corect, bun, dar apartamentele 
nu se dau nici astazi pentru ca domnii consilieri ACL nu doresc acest lucru. De o 
luna de zile ne chinuim cu dosarele. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre 
privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 
30.09.2014 – 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. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2014 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 
D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este vorba de 

amendamentul pe care vi l-am spus in debutul sedintei. E vorba de introducerea 
in bugetul local a sumelor pe care le-am primit de la Consiliul Judetean. Mai mult 
de 4 miliarde. Multumim Consiliului Judetean. 

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 aprobarea organigramei municipiului 

Fălticeni şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate – iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E vorba de organigrama 
municipiului. Intra in competenta consiliului local de a aproba aceasta 
organigrama. Venim in fata dumneavoastra cu propunerea de organigrama dupa 
ce aceasta a fost avizata de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Avem 
avizul ANFP. Compartimentul Resurse Umane a facut  modificarile impuse de 
legislatie. Avem o organigrama realizata in conditii de maxima legalitate si cu 
avizul ANFP. 

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 alocarea de la bugetul local a sumei de 

20.000 lei pentru organizarea manifestărilor dedicate împlinirii unui secol 
de la înfiinţarea Muzeului de Artă „Ion Irumescu” – iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman. 
 



D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Un eveniment important 
pentru toata comunitatea falticineana: 4 decenii de la infiintarea Muzeului de Arta 
„Ion Irimescu” si un secol de la infiintarea Muzeului Falticenilor. Avem invitati 
nume mari din tot ceea ce inseamna acest segment cultural-artistic. In plus de 
asta, ne propunem sa achizitionam si albume de arta Aurel Baesu pe care sa le 
folosim in tot ceea ce inseamna activitatile specifice Serviciului cultura-muzee si 
Muzeului de Arta ”Ion Irimescu”. 

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. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor 

didactice pentru luna SEPTEMBRIE 2014 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Dupa cum bine stiti, in 
fiecare luna aprobam naveta cadrelor didactice. Si in aceasta luna Consiliul Local 
Falticeni aproba plata navetei catre personalul didactic care au domiciliul in afara 
municipiului. Anexa o aveti in urma  adreselor primite de fiecare unitate scolara in 
parte. Suma care o dam de la bugetul local o aveti prevazuta in anexe. Suma 
cea mai mare este decontata catre Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu” - 3.334 lei. 
Sumele se vor deconta partial si din cotele defalcate din TVA, conform legislatiei. 
Cred ca este de datoria consiliului local de a sprijini cadrele didactice in cazul 
navetei. 

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 acordarea unui ajutor de urgenţă familiei 

reprezentate de  dl. MANOLACHE ROMICĂ – iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Un caz social. O fetita are 
nevoie urgenta de o operatie medicala. Ne-a solicitat sprijin si ajutor. Este un caz 
social deosebit. Cred ca este de datoria noastra sa sprijinim aceasta familie –
Manolache Romica, pentru a o duce pe fiica lor la aceasta interventie 
chirurgicala absolut necesara. Familia are posibilitati financiare reduse si cred ca 
e bine sa ii ajutam. 

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 modificarea şi completarea prevederilor 

H.C.L. nr. 131/04.10.2013 privinddesemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Intr-adevar, este necesar, 
conform legialatiei, sa completam componenta consiliului de administratie la 
nivelul a 3 unitati scolare. Aveti tabelul, anexa: G.P.N.-„Voinicelul”, G.P.P. -
„Pinnochio” si Gradinita Speciala. Avem cate un reprezentant desemnat printr-o 



hotarare anterioara. Mai este necesara completarea cu inca un membru pentru 
fiecare dintre aceste unitati scolare. 

Pentru Gradinita cu Program Normal „Voinicelul” se propune domnul prof. 
Tomescu Laurentiu. Pentru Gradinita cu Program Prelungit „Pinnochio”  se 
propune domnul Murariu Bogdan, iar pentru Gradinita Speciala se propune 
domnul Arteni Gheorghe. 
 In urma exercitarii votului, propunerile sunt aprobate cu unanimitate de 
voturi. 

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrarea 
imobilului situat în municipiul Fălticeni, str. Armatei nr. 17, corp C, către 
Grădiniţa cu Program Normal “ Voinicelul”  – iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Stiti foarte bine ca 
functioneaza gradinita acolo, pe strada Armatei. La timpul respectiv nu s-a facut 
niciun protocol de predare-primire. Este necesar acest lucru pentru intrarea in 
legalitate. 

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. 
10.Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul 

Spitalului Municipal Fălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman. 

D-l Primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Este vorba de un singur 
post, transformare pe care cei de la Spitalul Municipal Falticeni ne-au        
solicitat-o. Este de datoria consiliului local de a aproba transformarea acestui 
post. 

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. 
D-nul presedinte de  sedinta declară închise lucrările şedinţei. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR 

   consilier local, ing.Gheorghe Arteni                            jr.Mihaela Busuioc 
 


