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PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,10.11.2021, în cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 

Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, 
prin Dispoziţia nr. 625  din 10.11.2021, în conformitate cu prevederile 133, alin. 2, lit. 
a, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3, lit. b , art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, 
alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de 16 consilieri locali din 19 convocați. Lipsesc 
următorii consilieri locali: Mateiciuc Silviu- Nicolae, Murariu George – Bogdan şi 
Vasiliu Ionel. 
            D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Bună ziua! Avem două 
proiecte de hotărâre astăzi. Cu permisiunea dumneavoastră supun aprobarea ordinii de zi,               

în totalitate, respectiv:  
               1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de 
agrement, 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; 
               2.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului 
Fălticeni pentru branşarea comunei Rădăşeni la sistemul de alimentare cu apă şi 
racordarea la sistemul de canalizare 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 învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de 
agrement, 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; 
 Ordinea de zi, se aprobă în totalitate cu 16 voturi „pentru”. 
             Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021- iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 

             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: 
Aviz favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  



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

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

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Așa cum ați auzit, am primit 

de la Consiliul Județean Suceava suma de 500 mii lei pentru Spitalul Municipal 
Fălticeni. O sumă importantă și necesară în lupta cu pandemia, pentru achiziția a tot 
ce este necesar pentru a face față și cheltuielilor de ordin material, care sunt mult 
mai costisitoare decât anul trecut. E bine că am primit acești bani.  Sunt bani 

necesari și ne bucurăm că îi primim. Consiuliul Județean a pus ședința de îndată luni. 
Prin urmare și noi trebuie să rectificăm bugetul foarte repede, încât spitalul să poată 
cheltui banii aceștia. Nu mai puteam aștepta până la ședința ordinară, pentru că au 
nevoie de acești bani. La fel avem nevoie de o Hotărâre de Consiliu Local, privind 

acordul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni pentru branșarea comunei Rădășeni 
la sistemul cu racordare de apă și sistemul de canalizare. E o investiție finalizată în 

proporție de 99%. Sunt bani europeni din care Comuna Rădășeni se branșează la 
rețeaua de apă. Și-au creat o rețea de apă pe care o branșează la  noi,  direct la 
Tâmpești, la puțurile de apă ca să nu intervină prin oraș. Canalizarea e o țeavă de 

refulare care vine din centrul Comunei Rădășeni, până dincolo de Muzeul” Casa 
Memorială Sadoveanu“, unde există pantă gravitațională. Este conducta lor de 
refulare, ca să zic așa, în care împing apa reziduală, cu pompe, de pe teritoriul 
comunei până în rețeaua noastră de canalizare, ca să ajungă la stația noastră de 

epurare. Și aici este justificat caracterul urgent, pentru că procedura de recepție este 
pe 14 noiembrie. Nu mai puteam aștepta până la finalul lunii. Facem astăzi un gest 
frumos și pentru Comuna Rădășeni  și puteți să le spuneți că le dăm posibilitatea să 
aibă utilitățile în 2021.  

             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: 
Aviz favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  

 D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţăm ânt:  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 ședință: 
Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 13 voturi „pentru”.  D-
na cons. local Edu Anca, d-na cons. local Cojocaru Eugenia şi d-na cons. local 
Chirilă Violeta nu au participat la dezbateri şi nu şi-au exercitat dreptul de vot. 
             Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru branşarea 
comunei Rădăşeni la sistemul de alimentare cu apă şi racordarea la sistemul 
de canalizare al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 

             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

 Dna consilier local, prof. Corbu Luminița- secretar comisia economică: 
Aviz favorabil.  



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

Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”.  

             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință declară 
ședința închisă. 
             Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal. 
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