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PROCES-VERBAL, 
încheiat ast ăzi, 13.02.2015, în cadrul şedin ţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului F ălticeni  
 
 

  Şedinta a fost convocată de catre dl. primar, prof. Gheorghe-Catalin 
Coman, prin Dispozitia nr. 120 din 09.02.2015, în conformitate cu prevederile art. 
39, alin. 2 şi 4 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 Sunt prezenţi 18 consilieri locali din cei 19 convocaţi, lipsă fiind domnul 
consilier local, ing.Matei Pintilie. 

 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-l primar, prof.Gheorghe-Catalin Coman:  Multumesc ca ati acceptat 
invitatia de a participa astazi la sedinta extraordinara de consiliu. Ordinea de zi   
v-a fost pusă la dispozitie în termen legal, cu cele 3 puncte. 

D-na secretar, jr.Mihaela Busuioc: Vă rog să faceti propuneri pentru 
alegerea presedintelui de sedinţă pentru urmatoarele 3 luni. Este propus ca 
presedinte de sedinţă - domnul jurist  Murariu Bogdan. Nemaifiind alte propuneri, 
se supune la vot, dl.Murariu Bogdan fiin ales cu unanimitate de voturi. 

D-nul pre şedinte de şedint ă, jr.Bogdan Murariu: O să dau citire 
proiectului ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelu ării sumei de 317.000 
lei din excedentul bugetului pe anul 2014 al activi tăţii finan ţate integral din 
venituri proprii “Pia ţa Agroalimentar ă” ca venit la bugetul local pe anul 
2015 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2015 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea din veniturile proprii ale 
bugetului local a sumei de 5.000 lei pentru organiz area şi desf ăşurarea 
manifest ărilor cultural – artistice care se vor desf ăşura la nivelul 
municipiului în cadrul evenimentului cultural “Ion Irimescu 112”  – iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

Se supune la vot, ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi.  
Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prelu ării sumei de 317.000 lei din excedentul bugetului p e anul 
2014 al activit ăţii finan ţate integral din venituri proprii “Pia ţa 



Agroalimentar ă” ca venit la bugetul local pe anul 2015 – iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l primar,prof.Gheorghe Catalin Coman: Avand in vedere volumul 
mare de investitii pe care dorim sa-l realizam anul acesta, propun ca excedentul 
de la Piata Agroalimentară să iî aducem la bugetul local, tocmai pentru a putea 
finanta obiectivele de investitii . 

D-nul pre şedinte de şedint ă, jr.Bogdan Murariu: Întrebari? 
Nefiind discuţii, se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 Următorul punct al ordinii de zi este proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 – iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l primar,prof.Gheorghe Catalin Coman: De la început vreau sa adaug 
doua modificari la bugetul pe care vi l-am propus, pentru că avem o veste extrem 
de bună. Chiar ieri am primit o adresa de la Ministerul Sanatatii pentru obiectivul 
de investitii – Continuarea lucrarilor la Spitalul Municipal Falticeni. O sumă 
consistentă - 5.000.000 lei, împreuna cu cei 4.100.000 lei pe care i-am mostenit 
din 2014. Pentru început pornim la lucru cu suma pentru investitii de 91 miliarde. 
Este o veste extrem de bună si pentru dumneavoastra si pentru toti fălticinenii. 
Cu aceasta sumă ne apropiem de finalizarea Spitalului Municipal Falticeni. Daca 
o sa aveti si dumneavoastra amendamente le ascult, referitor la tot ce inseamna 
buget pe anul 2015. Daca ne referim strict la bugetul actual, valoarea totala a 
cheltuielilor este de 68.462.400 fata de 48.788.600, deci o crestere a bugetului 
local de 40%. Vreau sa va spun ca este cel mai mare buget din istoria 
Falticeniului. Pe cele doua sectiuni: la functionare - o crestere de 5.4 % fata de 
prevederile anului 2014. Cresterea spectaculoasa, e vorba de sectiunea de 
dezvoltare, tot ceea ce inseamna investitii, in care avem o crestere de 334 % fata 
de anul trecut. 
             Ca pondere, in total cheltuieli, investitiile reprezinta in anul 2015 - 
36.33% din buget fata de 15.24 % in 2014. Investitiile mari se refera la zona de 
agrement “Nada Florilor”, continuarea lucrarilor la Spitalul Municipal, contributiile 
la cele doua proiecte europene in care suntem asociaţi: apa-canal plus 
managementul integrat al deseurilor. Plus o suma importantă de aproape 20 
miliarde pentru cheltuielile de modernizare - reabilitare la institutiile de 
învatamant. Ne dorim să avem cele mai frumoase si cele mai moderne institutii 
de învatamant . 

D-nul pre şedinte de şedinta, jr.Bogdan Murariu: Intrebari? Daca se 
inscrie cineva la cuvant… Domnul consilier local Vasile Amariei, aveţi cuvântul! 

D-nul consilier local, of.(rez.)Vasile Amariei: Noi am fost contactati 
telefonic in cursul zilei de luni ca astazi este sedinta extraordinara. Nu am avut 
timp sa studiem bugetul. Am primit prin email mai multe anexe,..nu mai stiu care 
sunt anexele bune si care sunt anexele anulate. Am rugat  sa ni se puna la 
dispozitie in format scris proiectul de buget .  Mi se pare bataie de joc! 

D-nul consilier local, ec.Gheorghe Aldea: Domnul consilier Amariei si-a 
facut lectia. Eu am sa fiu mai scurt. Am sa reamintesc că, intr-adevar, Municipiul 
Fălticeni a beneficiat de un culoar favorabil in ceea ce priveste noua legislatie 



privind sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale si sumele defalcate din TVA pentru echilibrare. Daca anul trecut am primit 
7,35 miliarde lei, anul acesta am primit 14,12 miliarde lei. Daca anul trecut am 
primit sume defalcate din TVA pentru echilibrare 13,11 miliarde lei, anul acesta  
39,13 miliarde lei. Am să propun două amendamente: acum 2 ani am vrut să 
facem niste reparatii la dispensarul de pe Maior Ioan, sa aducem cateva 
imbunatatiri; cladirea se degradeaza în continuare si, din punctul meu de vedere, 
necesită niste reparatii urgente. Propun în acest scop alocarea sumei de 25.000 
lei. La locuinte - suma de 9.000 lei,pentru a opri degradarea blocului de locuinţe 
ANL de pe B-dul 2 Graniceri, sa schimbam burlanele în totalitate. Cele două 
sume, 25.000 lei plus 9.000 lei, propun sa ii luam de la ,,deplasari si detasari”, 
pentru ca anul trecut am avut 125 milioane lei vechi si anul acesta ne-am propus 
465 milioane lei vechi. Sa reducem de acolo  echivalentul a 340 milioane lei 
vechi. Inca o propunere, pentru repararea ceasului de la Biserica “Adormirea 
Maicii Domnului”. Am inteles că aproximativ 8.000 euro costă. Propun 
micsorarea sumei cu 36.000 lei de la ,,consultanţă si expertiza”. Atat am avut de 
propus. Multumesc! 

D-na consilier local, ing.Cornelia Ilie: Propun alocarea sumei de 
150.000 lei, din fondul de rezervă, pentru achiziţionarea la Spitalul Municipal 
Fălticeni, a unor dispozitive medicale necesare desfăşurării activităţii în condiţii 
optime. 

D-nul consilier local, ing.Cristian B ărăscu : Eu as vrea să mă refer la 
investitiile care au fost propuse în acest buget si as vrea sa spun ca sunt 
investitiile de care Falticeniul are absoluta nevoie. Dar nu putem să uităm că am 
aprobat într-o sedinta anterioară un împrumut de 6.400.000 lei pentru proiectul 
“Nada Florilor”. Parerea noastra, a consilierilor liberali, a fost clara - nu trebuie să 
luăm acest imprumut. Eu o să vin cu o propunere pentru a creste fondul de 
rezervă a Primariei Municipiului Falticeni, pentru a nu mai avea nevoie de a 
contracta acest împrumut. Noi am facut o analiză si am stabilit o ordine a 
prioritati a investitiilor în orasul Falticeni. Am considerat că prioritare sunt: 
terminarea lucrărilor la spital, reabilitarea strazii Sucevei, reabilitarea strazilor din 
orasul Falticeni si, bineînteles, proiectul de la “Nada Florilor”. Proiectul de la 
“Nada Florilor” este important pentru că, dacă nu terminăm în anul 2015, pierdem 
cofinantarea de la U.E. Dar, în continuare suntem împotriva acestui împrumut de 
6.400.000 lei si deci, amendamentul meu va fi urmatorul: sa crestem fondul de 
rezervă la valoarea de 6.859.320 lei, luand banii de la următoarele investitii: 
achizitie locuinte medici, achizitie locuinte sociale, tehnica de calcul primarie, 
autoturism politia locala, amenajare loc de joaca Grădiniţa “Lizuca”, amenajare 
locuri de joaca în Falticeni, sistem urban de monitorizare video, containere 
subterane ecologice, documentatie tehnica, reabilitare termica Corp B si reparatii 
Colegiul “Vasile Lovinescu”, reparatii Colegiul National “Nicu Gane” si Colegiul 
Mihai Băcescu”, reabilitare termica Şcoala Gimnazială “Al.I.Cuza”, modernizare 
teren de sport Sc.Gimnaziala “I.Irimescu”.  

D-l primar, prof.Gheorghe-Catalin Coman: Asta ar insemna sa nu mai 
facem nimic. Luam banii de la toate investitiile de la scoli. Vreau sa fiti 
consecventi: pe de o parte, spuneţi “să facem investiţii la scoli”, pe de alta parte, 



“sa nu facem la scoli”. Am spus si inainte ca sunt absolut necesare unele 
investitii la scoli. Nu inteleg cum de stergeti cu buretele tot ceea ce ati aprobat si 
ati fost de acord în cadrul partidului dumneavoastra. Nu pot sa cred ca renuntam 
la locuintele pentru medici. V-am spus care este destinatia lor. Nu pot sa cred ca 
renuntam la tot ceea ce inseamna investitii in scoli. 

D-nul consilier local, ing.Cristian B ărăscu : V-am spus foarte clar. Vina 
pentru lipsa acestor investitii, daca amendamentul meu trece, va apartine in 
totalitate dumneavoastra care sunteti seful executivului. Era de datoria 
dumneavoastră să aduceti banii ăstia. 

D-l primar, prof.Gheorghe-C ătălin Coman: Vreau sa fac o recapitulare a 
amendamentelor: trei amendamente ale domnului consilier Aldea: 25.000 lei pt 
Circa Sanitara, 9.000 lei pentru burlane bloc ANL, 36.000 lei din consultanta si 
expertiza. In principiu sunt de acord cu sumele, dar nu sunt de acord de unde se 
iau ca sursă de finanţare. In 2015 se deschid axele de finantare pentru tot ce 
inseamna proiecte europene. Daca nu suntem pregatiti cu bani la buget pentru 
redactarea si realizarea acestor proiecte, nu putem să accesam sume extrem de 
importante cu cofinantare extrem de mica. Tot ceea ce înseamna proiecte 
europene inseamna foarte multe deplasari la Iasi, Bucuresti, Piatra Neamt. Am 
pus o suma suficientă, e foarte probabil să nu o cheltuim. Si mai avem 
amendamentul domnului Barascu prin care renuntam la tot ,ca sa mărim fondul 
de rezerva, care nu se poate mări pentru că depaseste 5%. 

D-nul consilier local, prof.Mihai Vitcu: Eu revin la problema care am 
ridicat-o şi astept raspunsul:  când intru în posesia bugetului? În caz contrar, 
înseamnă că bugetul ascunde ceva. 

D-l primar, prof.Gheorghe-Catalin Coman: Raspunsul vi l-am dat şi v-il 
mai dau o dată. Materialele v-au fost puse la dispozitie in termenul legal cu 
absolut toate documentele. Nu este vina mea ca dumneavoastra nu aveti sau nu 
ati avut postă electronică. 

D-nul consilier local, prof.Mihai Vitcu: O să aduc un top de hârtie ca să 
intru în posesia bugetului. 

D-nul pre şedinte de şedinta, jr.Bogdan Murariu: Supun la vot, în 
ordinea propunerilor făcute, amendamentele formulate. Se supune la vot 
amendamentele domnului Gheorghe Aldea privind alocarea sumei 25.000 lei pt 
circa sanitară din str.Maior Ioan şi 9.000 lei pentru montarea de burlane la blocul 
ANL se aprobă cu unanimitate de voturi, avand ca sursă de finanţare fondul de 
rezervă. 

Amendamentul d-nei consilier Cornelia Ilie a fost aprobat cu unanimitate 
de voturi. 

Amendamentul d-nului consilier CristianBarascu nu a fost aprobat, fiind 
respins cu 6 voturi “pentru”(grupul de consilieri locali PNL prezenţi) şi 12 voturi 
“contra”. 

Se supune la vot proiectul de buget, acesta fiind aprobat în totalitate cu 12 
voturi “pentru” şi 6 voturi “contra”(grupul de consilieri locali PNL prezenţi). 

Ultimul punct al ordinii de zi este proiectul de alocarea din veniturile proprii 
ale bugetului local a sumei de 5.000 lei pentru org anizarea şi desf ăşurarea 
manifest ărilor cultural – artistice care se vor desf ăşura la nivelul 



municipiului în cadrul evenimentului cultural “Ion Irimescu 112”  – iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 

D-l primar, prof.Gheorghe-Catalin Coman: Dupa cum stiti, aniversăm 
un eveniment deosebit de important pentru Municipiul Falticeni. Este de datoria 
noastra, a Consiliului Local, sa contribuim si financiar la desfasurarea 
programului propus de catre reprezentanţii  Muzeului “Ion Irimescu” în colaborare 
cu primaria si consiliul Local. Propun alocarea sumei de 5.000 lei pentru buna 
desfasurare si organizare a manifestarilor. 

D-nul pre şedinte de şedinta, jr.Bogdan Murariu:  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, drept pentru 

care s-a întocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR 

   consilier local, jr.Bogdan Murariu                                jr.Mihaela Busuioc 
 

 
 


