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PROCES-VERBAL, 
încheiat ast ăzi, 10.09.2014, în cadrul şedin ţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului F ălticeni  
 
 
   Şedinta a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe-Cătălin 
Coman, prin Dispozitia nr. 674 din 09.09.2014, în conformitate cu prevederile art. 
39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Având în vedere că ordinea de zi a şedinţei 
cuprinde proiecte care nu mai pot fi amânate, convocarea consilierilor locali s-a 
făcut de îndată, potrivit art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede: „În caz de … maximă 
urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau 
municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de 
îndată”. 

La şedinţă au fost prezenţi 12 consilieri locali din cei 19 convocaţi, lipsă 
fiind  domnii consilieri locali: of.(rez.)Vasile Amariei, ing.Cristian Bărăscu, 
ing.Matei Pintilie, of.(rez.)Viorel Dominte, prof.Vasile Sburlea, prof.Mihai Vitcu şi 
viceprimarul municipiului, ec.Gheorghe Aldea(care are şi calitatea de consilier 
local).  

D-l Primar, prof. Gheorghe-C ătălin Coman:  Buna ziua! Multumesc că ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la o sedinţă extraordinară a Consiliului Local. 
Sedinta cuprinde 3 puncte pe ordinea de zi. Am sa îl rog pe domnul presedinte 
sa îşi intre în atributii. 

D-nul consilier local, prof.Mihai Vitcu: Conform Legii nr. 215/2001, 
sedintele extraordinare la cererea primarului sunt convocate cu cel putin 3 zile 
inainte. Ca atare,  sedinta asta este ilegală. 

D-na jr.Mihaela Busuioc, secretar municipiu: Vreau să fac precizarea 
că sedintele extraordinare mai pot fi convocate si ,,de îndată” pentru probleme 
care nu suportă amânare. 

D-nul consilier local, prof.Mihai Vitcu: Şi care sunt problemele care nu 
suportă amânare? 

D-l Primar, prof. Gheorghe C ătălin Coman: Dacă îmi permiteti, în 
calitate de initiator al acestei sedinte de consiliu local. E vorba de acea sumă de 
150.000 de lei pentru punerea în executare a hotărârii judecătoresti. O altă 
urgenţă o reprezintă faptul ca rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
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presupune alocarea unor bani, de urgenta, pentru tot ceea ce inseamna salariile 
profesorilor. O alta urgenta este tot ceea ce înseamna partea de reabilitare a 
zonei aferenta spatiului pe care il are Judecatoria in administrare, pentru că  pe 
29 septembrie se finalizeaza lucrarea. Ramane terenul nostru cu mari probleme 
referitoare la  tot ceea ce inseamna circulatia auto, circulatia pietonala. Este o  
urgenta pentru ca altfel constructorul nu se poate apuca de treaba fara sa aiba 
banii necesari. 

D-nul consilier  local, prof.Mihai Vitcu: Nu am avut timp sa studiem 
materialele si ca urmare ne retragem. 

În urma retragerii consilierilor locali PDL şi PNL, au rămas în sală 11 
consilieri locali, fiind întrunit cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei. 

D-nul pre şedinte de şedin ţă, ing.Gheorghe Arteni: Bună ziua, tuturor! 
Vă prezint ordinea de zi a şedinţei extraordinare de astăzi: 

          1.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei din fondul 
de rezerv ă bugetar ă la dispozi ţia autorit ăţilor locale pentru executarea 
partial ă a Sentin ţei civile nr. 2401/27.11.2009 pronun ţată de către 
Judec ătoria F ălticeni – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
          2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014  – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
          3.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a 
suprafe ţei de 792 m.p. teren, situat ă pe str. Republicii, nr. 8,  proprietatea 
public ă a Municipiului F ălticeni, c ătre Şcoala Gimnazial ă „Alexandru Ioan 
Cuza” F ălticeni  – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 Se supune la vot, ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind alocarea 
sumei de 150.000 lei din fondul de rezerv ă bugetar ă la dispozi ţia 
autorit ăţilor locale pentru executarea partial ă a Sentin ţei civile nr. 
2401/27.11.2009 pronun ţată de către Judec ătoria F ălticeni – iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof. Gheorghe C ătălin Coman: Dupa cum va spuneam si in 
discutiile anterioare, e vorba de o hotarare judecatoreasca definitiva si 
irevocabila. Datoria mea este de a propune consiliului local un proiect de 
hotarare prin care sa dam acesti bani. Nu putem judeca noi daca o hotarare 
judecatoreasca este buna sau nu. Nu ne convine, pierdem niste bani, asta este 
hotărârea. 

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. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014  – 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l Primar, prof. Gheorghe C ătălin Coman: E vorba de tot ceea ce 
inseamna zona aferenta judecatoriei care trebuie sa o reabilitam: stradă, trotuar. 
La reparatii curente – străzi, la fel, o suma. Avem o adresa de la Gradinita cu 
Program Prelungit „Pinocchio” prin care solicită, in regim de urgenta, o masina 
de spalat vase profesionala pentru tot ceea ce înseamnă vasele de la cantină. 
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D-nul presedinte de sedin ţă, ing.Gheorghe Arteni:  Discuţii?  
Nefiind intervenţii, proiectul de hotărâre se supune la vot, acesta fiind 

aprobat cu unanimitate de voturi(12 voturi „pentru”, fiind prezent şi d-l consilier 
local, prof.Constantin Bulboacă, la dezbaterea şi aprobarea punctului 2 de pe 
ordinea de zi). 

D-l Primar, prof. Gheorghe C ătălin Coman: Multumesc, domnule 
presedinte! Proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, avand in vedere că nu avem 
cvorumul necesar, îl retrag, urmând să fie discutat in alta sedinta de consiliu 
local. Nu este nicio chestiune politica. Este doar un loc de joaca. Multumesc 
colegilor, indiferent de partid, care au înteles acest lucru. Nu cred ca un loc de 
joaca trebuie sa faca parte din disputa politica. Este o formalitate. Asta este 
situatia. O sa revenim. Imi pare rau sa o spun, dar domnul viceprimar care are si 
atributii din acest punct de vedere, putea sa fie macar prezent si sa voteze cum 
doreste. Din păcate, o spun cu toată responsabilitatea, este un moment in care 
eu, ca primar, imi pun foarte serios problema, pentru prima data oficial si public, 
când cred că functia domnului viceprimar este in pericol. Pentru că un viceprimar 
trebuie să facă tot ce trebuie pentru municipiu si pentru cetăţeni. Viceprimarul 
municipiului să chiulească de la o sedinţă de consiliu local, mi se pare de 
neacceptat. Cred ca si cetatenii vor fi de acord cu demersurile pe care le vom 
întreprinde pentru înlocuirea dumnealui. Imi pare rau sa o spun. O sa o spun si 
oficial. O sa se consemneze si in procesul-verbal. El ia salariu pentru asta si 
astazi nu si-a indeplinit o sarcina de serviciu. Nu ia indemnizatie ca si colegii 
consilieri. El este plătit să fie prezent. El practic azi a chiulit de la serviciu. Este 
un lucru extrem de grav si vom proceda în consecinţă. 

D-nul preşedinte de şedinţă, ing.Gheorghe Arteni, declară închise lucrările 
şedinţei. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR 

   consilier local, ing.Gheorghe Arteni                           jr.Mihaela Busuioc 
 


