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PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 13.10.2021, 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. 557 din 08.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, alin. 1, lit. 
a, alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5, 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 şi completările ulterioare. 

   La şedinţă participă un număr de 15 consilieri locali din 19 convocați, lipsă fiind dl. 
cons. local Drăguşanu Octav, dl. cons. local Vasiliu Ionel,dl. cons. local Mateiciuc Silviu şi d-
na cons. local Gavril Elena. 
               D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua! Bine ați venit la 
ședința extraordinară a Consiliului Local, ședință pe care am considerat neapărat necesar și 
urgent să o convocăm, pentru că sunt anumite chestiuni care nu pot aștepta până la ședința 
ordinară. Cu permisiunea dumneavoastră supun la vot ordinea de zi, 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 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; 
                    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni a unei linii de gardă în specialitatea medicină internă - 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; 
        3. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 127/09.08.2021 
referitoare la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Fălticeni in cadrul  Programului 
privind creşterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in clădirile 
publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA CAMIN STR. ALEEA 
TEILOR, F.N.” - 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 
agreement, 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; 
       4. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 126/09.08.2021 
referitoare la aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Falticeni in cadrul  Programului 
privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile 
publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA 
„ AL. I. CUZA” – CORP A” - 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 
agreement, 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; 
      5. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 
128/09.08.2021 referitoare la aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Fălticeni in cadrul  
Programului privind creşterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a 
energiei in cladirile publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA 
SEDIU PRIMARIE (EXTINDERE)” - 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 
agreement, 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, în totalitate, se aprobă cu 15 voturi „pentru”. 
 D-na cons. local Cojocaru Eugenia, d-na cons. local Chirilă Violeta şi d-na cons. local 
Edu Anca anunţă că nu participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni a unei linii de 
gardă în specialitatea medicină internă. 
  D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela aduce la cunoştinţa consiliului local că 
proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa extraordinară întrunesc condiţiile 
prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adică sunt 
însoţite de referatele de aprobare ale iniţiatorului, rapoartele de specialitate, avize ale 
comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au condus la respectiva 
iniţiativă.             
             Se trece la  următorul punct 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, vă rog… 

 D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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: Sunt anumite chestiuni care 
trebuiesc reglate, astfel încât să putem asigura, atât partea de funcționare, cât și partea de 
dezvoltare, în continuare, până la finalul anului. Față de varianta prezentată inițial au apărut 
anumite modificări, care vă sunt cunoscute, pe care le-ați discutat și în ședințele de comisii. 
Am primit sume defalcate din T.V.A.d e la Guvernul României. 50.000 lei, pentru echilibrare. 
Foarte puțin. Sume  alocate de Consiliul Județean Suceava, de data asta mai mult, cu titlul 
de ajutor pentru situații de dificultate, destinate asigurării funcționării Spitalului Municipal 
Fălticeni, 530.000 lei. O sumă consistentă de data asta, cu descrierea  și necesarul pentru 
spital. La Baza de Agrement Nada Florilor, reparati - 36.000 lei. Completăm cei 14.000 din 
buget. Cheltuieli Poliția locală, 33.000 lei, cheltuieli personale la Serviciul Public Comunitar  
Local și Evidența Persoanelor-17.000 lei, cheltuieli cu material antiderapant- sare, 27.000 lei. 
Aici avem stocuri suficiente, dar ni s-a spus că urmează o scumpire de aproximativ 60% şi 



am zis să mai cumpărăm încă trei mașini de sare să le avem.  Apoi, de la fondul de rezervă, 
suma de 6000 lei pentru copiator multifunctional. Am umblat puțin și la fondul de rezervă, mai 
sunt anumite cheltuieli pe care dorim să le facem în perioada următoare. Așa cum știți s-a 
lansat acel program cu finanțare guvernamentală Anghel Saligny,  care prevede o serie de 
investiții. O parte le-am aprobat deja. Punem bani și pentru podurile de la intrare în 
municipiul Fălticeni, de pe strada Sucevei, care necesită reabilitare.  Pentru reabilitare Sală  
Aurel Băeșu, o investiție care se estimează la 455.000, întindem reabilitarea pe doi ani 
bugetari, 2021 ce a mai rămas din el, și 2022. Anul acesta alocăm 155.000 lei, anul viitor 
vom aloca 300.000 lei. Sala este lipită de Muzeul Ion Irimescu, care este în proces de 
modernizare, reabilitare, cu bani europeni. Era nefiresc ca muzeul să arate modern, iar Sala 
Băeșu să apară ca ruda săracă. Vom face ca să arate ca o singură construcție, aceeași 
culoare, același acoperiș, astfel încât să avem o structură și funcțională, utilă, și estetică în 
zona respectivă. Apoi sistemul de supraveghere video la Poliția Locală…. suplimentăm cu 
8.000 lei. Am pus inițial 15.000 lei, dar mai trebuie 8.000 de lei pentru cinci camere care să 
suprevegheze atât interiorul, cât și exteriorul, cât să respectăm protecția personalului ,cât și a 
materialelor de acolo. Sunt absolut necesare și trebuie să le realizăm. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”.   
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni a unei linii de gardă în 
specialitatea medicină internă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

 D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan -- președinte 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 primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba de aprobarea doar pe 
durata stării de alertă. Tocmai în această luptă cu pandemia, înființăm încă o linie de gardă. 
Am obținut în regim de urgență avizele necesare de la Direcția de Sănătate Publică și 
Ministerul Sănătății și doar pe o perioadă determinată. Ea deja funcționează, dar nu aveam 
posibilitatea legală de a plăti, de a asigura sporuri necesare. De data asta intrăm în deplină 
legalitate și putem, pe perioada stării de alertă,să ținem această linie. Sperăm ca această 
perioadă să fie cât mai scurtă, dar așa după cum vedeți, lucrurile nu sunt deloc în regulă.
  D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 12 voturi „pentru”. D-na cons. 
local Cojocaru Eugenia, d-na cons. local Chirilă Violeta şi d-na cons. local Edu Anca nu 
participă la dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot. 
            Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
modificarea prevederilor HCL nr. 127/09.08.2021 referitoare la aprobarea participării 
U.A.T. Municipiul Fălticeni în cadrul Programului privind creşterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de 
investiţii „REABILITARE TERMICA CAMIN STR. ALEEA TEILOR, F.N.” - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman;    
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

 D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan -- președinte 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Da. Voi vorbi despre toate cele trei 
proiecte, pentru că este vorba de același lucru, diferă doar investiția. Toate cele trei investiții 
dorim să le finanțăm prin Fondul de Mediu. Sunt trei clădiri publice, respectiv Școala 
Gimnazială ” Alexandru Ioan Cuza”, corpul A, vis a vis de primărie. Valoarea totală a 
proiectului o aveți în anexa. Valoarea totală investiție: 3.419.309 lei.  Este valoarea investiției 
la care noi cofinanțăm cu 360.000, adică 10% din total. Apoi Căminul de pe strada Aleea 
Teilor, f.n. Sunt fostele vestiare de la Chimia, Nada Florilor, cum vreți să îi spuneți. La fel, 
cofinanțarea noastră este mai mare aici. Finanțarea este  asigurată tot prin Fondul de mediu. 
Valoarea totală este de 2.293.347 lei. A treia clădire publică pe care dorim să o reabilităm cu 
bani de la Fondul de mediu este corpul B al primăriei. Vorbim de extinderea unde a fost fosta 
judecătorie. Nu ne referim la clădirea de acum, pentru că nu eram eligibili din păcate. 
Sumele de bani necesare pentru reabilitarea acestui obiectiv depășesc cu mult plafonul 
impus de legislația din cadrul finanțării prin Agenția Fondului de Mediu. Reabilităm termic 
sediul B, clădirea care a funcționat ca judecătorie. Valoarea totală a proiectului este 
2.372.541 lei, la care noi cofinanțăm cu 321.692 lei, respectiv cofinanțarea și cheltuielile 
neeligibile. Sunt trei clădiri importante pe care le vom reabilita. Vor fi eficiente energetic, pe 
lângă partea de funcționalitate, pe lângă partea de estetică, așa cum am mai spus. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel:  Eficiența energetică presupune nu 
doar anveloparea sau la proiecte doar anveloparea și schimbarea instalației termice? 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Schimbare instalație termică, 
schimbare instalație electrică, termosistem exterior, anvelopare termică, înlocuirea 
acoperișului, instalare de panouri foto-voltaice, pompe de căldură, aer, apă. 
              D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel:  Eu la foto-voltaice mă gândeam, că 
trebuie făcută eficientizarea dintr-un capăt în altul. 
              D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Ca la cantină la Nicu Gane, ca la 
Școala Ciurea, ca la internat la Mihai Băcescu. Nu sunt pe același program de finanțare, dar 
tot finalul investiției este la fel. 
             D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel:  Dar cantina are foto-voltaice? 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Cantina la Nicu Gane? Da! 
             D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel:  Sau doar apă caldă? 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Cantina la „Nicu Gane” are 
panouri foto-voltaice și panouri solare. Sunt pe acoperiș. Se văd din stradă. La fel internatul 
de la Băcescu, la fel Școala Ciurea.  Pompe de caldură , aer, apă.. 
             D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel:   Mulțumesc. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi „pentru”.   
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
modificarea prevederilor HCL nr. 126/09.08.2021 referitoare la aprobarea participarii 
U.A.T. Municipiul Falticeni in cadrul  Programului privind cresterea eficientei 
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice pentru obiectivul de 
investiţii „REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA „ AL. I. CUZA” – CORP A” - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe  Cătălin Coman;  
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

 D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan -- președinte 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 15 voturi  „pentru”.                                         
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre  privind 
modificarea prevederilor H.C.L. nr. 128/09.08.2021 referitoare la aprobarea participarii 
U.A.T. Municipiul Fălticeni în cadrul  Programului privind creşterea eficientei 
energetice si gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de 
investiţii „REABILITARE TERMICA SEDIU PRIMARIE (EXTINDERE)” - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

 D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte 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 15 voturi  „pentru”.   
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Ne revedem la ședința ordinară de 
la sfârșitul lunii.   
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel: – preşedinte de ședință declară ședința 
închisă. 
              Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal. 
     
 
 
     
        PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                        SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
       Cons. local, prof. Matei Gabriel                                   Jr. Mihaela Busuioc 
 
                           
 

                                                                     
 

 


