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Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 537 din 05.06.2020, in conformitate cu prevederile  art. 133, alin. 2, lit. a, 
art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 135, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare. 
 Şedinţa s-a desfăşurat conform procedurii aprobate prin HCL nr. 69/30.04.2020 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni, judeţul Suceava. 

La şedinţă participă un număr de 18 consilieri locali din cei 19 convocați, lipsind 
motivat dl. consilier local Grigoraş Liviu. 

 Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, împreună cu documentaţia 
aferentă, au fost transmise consilierilor locali prin e-mail, împreună cu buletinele de vot 
necesare exercitării dreptului de vot.   

Avizele asupra proiectelor de hotărâre şi procesele – verbale ale comisiilor de 
specialitate, semnate şi datate, au fost transmise, prin grija preşedintelui comisiei de 
specialitate, prin email sau personal secretarului general al municipiului, cel mai târziu 
în ziua şedinţei. 
            Proiectele de hotărâre 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, de rapoartele de specialitate, avizele comisiilor de specialitate, 
precum şi celelalte documente care au condus la respectivele iniţiative. 

Proiectul ordinii de zi  al şedinţei extraordinare din data de 09.06.2020  
              1.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada iunie –august 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
  Spre avizare: Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             2. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 
79/19.05.2020 referitoare la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – 
economici şi a devizelor generale, precum şi a devizului general centralizator 
aferent proiectului „Modernizare arhitecturală si peisagistică a obiectivului – Parc 
Public - str. Mihai Eminescu, nr. 4”, „Reabilitare termică corp B- Muzeul de Arta 
Ion Irimescu”; „Restaurare monument istoric Casa Memoriala Mihail Sadoveanu 
din Municipiul Fălticeni”,   în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul 
de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI(COD NR. POR/381/13) - 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; 
             3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru 
achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli la nivelul 
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 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; 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi, respectiv 18 voturi 
”pentru”. 
 Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie – august 2020  - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor au acordat aviz favorabil proiectului de 
hotărâre. 

D-na cons. local Dulgheriu Maria propune pe dl. consilier local Matei Gabriel, iar 
dl. Pascariu Ghiorghiţă propune pe d-na Popa Ion Olguţa. 
   În urma exercitării votului solicitat telefonic de către d-na secretar general al 
municipiului, d-nul consilier local Matei Gabriel este ales preşedinte de şedinţă cu 14 
voturi „pentru”, 4 voturi „ împotrivă”(d-l Asaftei  - Titianu Ion, d-l Fodor Dinu – Dan,        
d-na Popa – Ion Olguţa şi d-l Pascariu Ghiorghiţă).  
 Următorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 
modificarea prevederilor HCL nr. 79/19.05.2020 referitoare la aprobarea 
actualizării indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale, precum şi a 
devizului general centralizator aferent proiectului „Modernizare arhitecturală si 
peisagistică a obiectivului – Parc Public - str. Mihai Eminescu, nr. 4”, „Reabilitare 
termică corp B- Muzeul de Arta Ion Irimescu”; „Restaurare monument istoric 
Casa Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni”,   în vederea finanţării 
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 
13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 
REGIUNI(COD NR. POR/381/13) - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman. 

Comisiile de specialitate, respectiv: 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 au acordat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre. 
   Consilierii locali si-au exercitat dreptul de vot  în intervalul orar  1200 – 1300 , prin 
exprimarea optiunii pe buletinul de vot transmis prin email, pe care l-au comunicat 
secretarului general al municipiului. 
  În urma votului astfel exprimat proiectul de hotărâre privind modificarea 
anexelor nr. 1 – 3 la  H.C.L. nr.  66/28.04.2020 referitoare la aprobarea 
documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei 
cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei 
propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI 
MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în 
vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. 
POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018 a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 18 voturi „pentru”.  
 Următorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 
neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli la nivelul Municipiului 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman. 

Comisiile de specialitate, respectiv: 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 au acordat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre. 
   Consilierii locali si-au exercitat dreptul de vot  în intervalul orar  1200 – 1300 , prin 
exprimarea optiunii pe buletinul de vot transmis prin email, pe care l-au comunicat 
secretarului general al municipiului. 
  În urma votului astfel exprimat proiectul de hotărâre privind neasumarea 
responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor şi a 
contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli la nivelul Municipiului 
Fălticeni a fost aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 18 voturi „pentru”.  
 Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
                
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
          Cons. local, prof. Matei Gabriel                            Jr. Mihaela Busuioc 
 


