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Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 924 din 15.12.2020, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 
2, alin. 3, lit. a, alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de 17 consilieri locali din cei 19 convocați, lipsă fiind   
d-l consilier local Ghoerghiță Mîndruță  și d-l consilier local Cozmin Stoica.               
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară.  

   D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa 
consiliului local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi 
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adică sunt însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de 
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au 
condus la respectivele iniţiative. 
 D-l primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Suplimentez ordinea de zi cu 
proiectul de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele 
cadastrale 31826  şi 31184,  proprietate privată a  Municipiului Fălticeni şi cu  proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. 
 Supun la vot ordinea de zi in totalitate, respectiv:  
           1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 26.11.2020 şi 07.12.2020. 
            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de 
venituri şi cheltuieli la data de 30.11.2020 - 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 
fiscal 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; 
            4. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei ILIE ELENA în funcţia publică de 
conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 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; 
            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale 
Spitalului Municipal 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general 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 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; 
            7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării 
locuinţelor sociale în 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi 
spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară 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; 
              9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor 
proprietate publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice 
provizorii - 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 si Comisia pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
               10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având 
ca obiect suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe din municipiul 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; 
            11. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 din HCL nr. 
173/26.11.2020, conform dispoziţiilor H.G. nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru 
elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 
2020-2021 - 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
            12. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă - 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; 
  13. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi 
eliberate 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 si Comisia pentru 



administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
            14. Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele 
cadastrale 31826  şi 31184,  proprietate privată a  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 si Comisia pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
  15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020- 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 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; 
  16. Adresa Fundaţiei FARA înregistrată sub nr. 24305/26.11.2020. 

Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu 17 voturi ”pentru”. 
 D-na Dulgheriu Maria anunţă că la proiectul nr. 7 nu va participa la dezbateri şi       
nu-şi va exercita dreptul de vot, iar dl. Murariu George – Bogdan nu va participa la 
dezbateri şi nu-şi va exercita dreptul de vot la proiectul nr. 10. 
 D-na secretar general municipiu, jr.Mihaela Busuioc supune spre aprobare 
procesele-verbale ale şedinţelor din data de 26.11.2020 şi 07.12.2020, acestea fiind 
aprobate cu 17 voturi ”pentru”. 

 Domnul consilier local, ing.Ionel Vasiliu solicită ca la procesele-verbale ale 
ședințelor, transpunerea intervențiilor să se facă corect, având în vedere că în procesul-
verbal al ședinței din data de 26 noiembrie, la punctul 4 nu s-a consemnat intervenția 
dumnealui, iar ulterior s-a făcut doar o interpretare. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli la data de 
30.11.2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 



 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu 
sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu  17 voturi ”pentru”. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021- iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

      D-l consilier local, ing.Ionel Vasiliu:  As avea o interventie, daca se poate;  
propunerea noastra a grupului P.N.L. pentru cladiri nerezidentiale a persoanelor juridice sa 
coboare la 0,2%. Vorbim de incurajarea mediului de afaceri din Falticeni, cu toate că venim 
dupa o perioada destul de critica, in general mediul de afaceri HORECA  si aici cred ca si 
Falticeniul detine majoritatea, ar trebui sa-i sustinem, sa-i ajutam,  iar daca vorbim de 
cladirile  care, de multe ori ne rugam sa vina cineva sa le inchirieze sau sa le dea o 
valoare, am putea sa aducem oameni de afaceri noi in Falticeni, ar trebui sa-i ajutam. Cota 
de impozitare pentru cladirile astea isi spune cuvantul, adica 1,3% este intinsa la maxim, 
eu consider ca pentru 2021 ar trebui sa gasim o solutie de compromis, sa coboram cota de 
impozitare. Nu stiu care este impactul bugetar daca reducem de la 1.3% la 0,2%  dar 
putem gandi si la cresterea  numarului  oamenilor de afaceri care pot veni, si daca vorbim 
de afaceri mici si mijlocii, cat si pastrarea celor pe care ii avem in viata aici si dau de lucru  
falticenenilor. Este o propunere zic eu, corecta pentru un an destul de greu si stim ca 2020 
a fost,  cred, cel mai greu  din ultimii 20 de ani pe care il cunosc eu, pentru mediul de 
afaceri. 

D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Da, dacă imi permiteti sa spun si eu 
cateva cuvinte referitoare la interventia domnului consilier…In primul rand, vreau sa fac 
mentiunea ca nu ne referim la persoanele juridice, ne referim  la persoanele fizice care au 
cladiri pe care le folosesc in alt scop decat cel rezidential. Firmele nu sunt afectate de ceea 
ce spuneati  dvs., ne refeream la un număr relativ mic, sunt acele persoane care detin 
apartamente, pe care le folosesc  nu ca sa locuiasca in ele , ci ca sa le inchirieze si sa aiba  
o activitate comerciala. Deci persoanele juridice nu sunt afectate, nu intra in aceasta 
categorie; ne referim la 1,3% cota pe persoane fizice care detin spatii, locuinte, 
apartamente pe care le folosesc in scop comercial. Si vreau sa va spun ca dintr-o analiza 
pe care am facut-o si in trecut cifra de afaceri a acestor persoane  fizice este foarte mare, 
deci justifica din plin acordarea sau impunerea acestei  taxe de 1,3% , având in vedere  ca 
nu ne rezumam la mediul privat, nu ne rezumam la firme care deruleaza activitati 
comerciale, ne referim la persoane care au in proprietate unu, doua, trei , patru, cinci, sase 



apartamente pe care le inchiriaza. Si, ca sa va dau un exemplu,  pretul de inchiriere pe 
luna este mai mare decat impozitul pe care il platesc pe an si de data asta vorbim de 
documente clare, prin urmare ca nu e momentul sa le facem acestora un avantaj, sa nu 
cream un avantaj pentru ei , atat timp cat ei nu aduc plus-valoare, ei nu desfasoara 
activitate comeciala, ei inchiriaza acel loc, pur si simplu… si sunt cazuri limitate cred ca 
pana in 15 la nivelul municipiului. Persoanele juridice care desfasoara activitate comerciala 
nu intra in categoria asta, vorbim de persanele fizice care folosesc spatiul pe care il detin 
pentru activitati nerezidentiale,  adica  nu pentru a locui in ele , pentru alte activitati 
economice. Prin urmare, cred ca e in regula 1,3% având in vedere pretul cu care se 
inchiriaza in Falticeni, acum  in mod sigur sunteti  conectati la mediul de afaceri. 

D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: Dar practic, pentru o  societate,  cei cu 
restaurante pana la  urma, intra in categoria asta? Punctul de lucru este nerezidential . 

D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Nu intra in categoria asta.  
D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: Eu am spus persoane  juridice, deci am fost 

foarte corect. 
D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Am inteles , dar ne referim doar la 

persoane fizice  si cota de 1.3%, cota maxima  intr-adevar se aplica persoanelor fizice care 
au cladiri sau spatii rezidentiale pe care nu le folosesc, le inchiriaza. 

D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: Care au alta sursa de venit practic… 
D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Deci un restaurant e pe o firma, e 

persoană juridica. Nu intra in categoria asta. 
D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: Nu, dar eu am vorbit de persoane juridice 

pentru cladirile nerezidentiale si cele mai multe din Falticeni sunt nerezidentiale.  
D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Am avut si acea bonificatie de 30% la 

plata impozitelor in acest an, probabil vom avea si anul viitor datorita pandemiei, daca vor 
derula sau nu activitati comerciale, oricum sectorul HORECA a fost extrem de ajutat  la 
nivel local si la nivel national prin diverse modalitati, am avut un an greu pentru toata 
lumea, dar acelasi an greu e si pentru noi. 

D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: Deci, eu daca sunt persoana fizica si vreau sa 
inchiriez un spatiu la „CHIMIE”, da, acolo este o cladire nerezidentiala pentru mine, fac o 
societate si practic imi este aplicata cota de 1,3%. 

D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Daca faceti societate deveniti 
persoana juridica si discutam despre altceva. Dvs.  daca inchiriati un spatiu la „CHIMIE” pe 
persoana fizica, intr-adevar aveti aplicata 1,3% pe persoana fizica, atentie. 

D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: Da, că nu este rezidential. Dar si la persoana 
juridica este tot la fel, depinde ce mai are societatea. 

D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Nu am inteles. 
D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: Vreau sa incurajez mediul de afaceri, nu e 

nimic altceva, sunt spatii moarte, sunt spatii in care vedem ca cei mai multi si-au inchis 
chioscurile  si am vorbit anterior de spatiile din incinta scolilor, le-am vazut, sunt inchise, deci 
mediul de afaceri s-a dus in jos pentru ca asa e situatia. 

D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Spatiile alea sunt inchise, dar nici nu 
platesc chirie in perioada asta. Cei de la scoli, asa  cum stiti, nu platesc chirie  perioada 
asta. 



D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: A fost un exemplu care ne arata ca indicatorii 
pe partea de comert sunt la pamant. Putem face ceva, daca nu o sa  mai reprezinte atat de 
mult 1,3%, impactul bugetar este mic, haideti sa gasim o solutie… 

D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: E o viziune bugetara pe care eu o 
inteleg, o respect dar supunem la vot.   

D-l consilier local, ing.Gabriel Moroșanu: Haideti sa vedem, o secunda, oricum o 
sa votam, ideea este de mesajul pe care il transmite administrația falticeneana, 
antreprenorilor. Ganditi-va altceva, impactul poate fi mare sau mic, dar faptul ca o sa se 
auda in mediul de afaceri, e adevarat, mai mare sau mai mic, firme care sunt o familie sau 
doua familii care fac activitate, dar la Falticeni se poate impozitul la minim posibil.      
Ganditi-va, ce ar fi insemnat,  la momentul cand s-a infiintat TEHNOWORD-ul sa-i dam 
spatiu si teren in Falticeni. Cotele defalcate de TVA  si impozitul pe salarii, in afara de 
impozitul pe cladire, venea la Falticeni. Asa se duc la Comuna Baia. Nu stiu daca stiti ,  toti 
cei care transporta lemn din Malini au acum utilajele  inregistrate in Comuna Cornu Luncii. 
De ce? Pentru ca primarul din Cornu Luncii a adus impozitul pe masini la minim si toti au 
dus masinile acolo. Cine a pierdut? Comuna Malini. Nu-i vorba ca e o suma de un milion, 
de doua, de o suta de milioane. E vorba  de un mesaj la nivel general in orasul Falticeni pe 
care il transmiti oamenilor sa aiba incredere,  sa faca economii,  sa imprumute bani din 
banca ca sa desfasoare o activitate economica. Nu-i nimic altceva , nu stiu de ce trebui  sa 
tinem tare mult cu dintii de niste chestii pe care le putem modifica si e foarte simplu. Nu 
cred ca este o suma chiar atat de mare, dar in schimb mesajul pe care il trimitem ca si 
administratie, in special primaria, este: veniti la noi ca va ajutam sa cresteti! Si o sa ramana 
si tineri in Falticeni, o sa fie impozit pe salarii si cote defalcate pe TVA, iar castigul 
municipalitatii va fi  in final mai mare. Asta e toată discuția! 

D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Da, e posibil sa aveti dreptate, ar 
trebui facut un studiu foarte amanuntit de caz, sa vedem ceea ce inseamna impactul 
bugetar prin punctul asta de vedere, trecand , cum sa va spun,   in vedere si aceasta 
perioada  extrem de complicata in care oricum agentii economici au beneficiat chiar de 
foarte multe facilitati datorita si perioadei prin  care trecem,  automat impozitele nu sunt 
semnificativ de mari astfel  incat sa nu poata fi platite si drept dovada un nr. de 80-85% 
achita pana la primul termen,  adica 31 martie. Sa nu uitam ca exista si acea bonificatie de 
10%, atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice, care reusesc sa isi achite 
integral impozitele pana la 31 martie. Deci inca o facilitate. In rest, asta cu Malini si Cornu 
Luncii eu am alte date, dar nu vreau sa va contrazic ca nu le stiu exact, dar sunt si alti 
factori acolo pe langa asta…Noi trebuie sa ne asiguram ca avem banutii necesari atat 
pentru partea de functionare, cat si pentru partea de dezvoltare. Asta este prima 
responsabilitate a noastra.  Asa că nu va contrazic, mesaje putem transmite, dar trebuie sa 
fii sigur ca aceste mesaje nu sunt urmate de alte masuri din alt punct de vedere. Pana la 
urma, taxele si impozitele locale raman la acelasi nivel ca in anii trecuti. Rata asta de 
impozitare nu e o chestiune noua, dureaza de cel putin 12 ani, o stiu eu.  

D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Sa supunem la 
vot!  

D-na secretar general Municipiu, jr.Mihaela Busuioc: Domnule consilier Vasiliu, 
v-ati referit la art. 7? 

D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: Da, la art. 7, asa este! 



D-na secretar general Municipiu, jr.Mihaela Busuioc: Inseamna că supunem 
spre aprobare amendamentul d-lui consilier Vasiliu, in loc de  cota de 1,3%  sa fie 0,2%. 

În urma exercitării votului, amendamentul propus de dpmnul consilier local Ionel 
Vasiliu a obținut 4 voturi ”pentru”( consilierii locali PNL) și 13 voturi ”contra”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de initiator, acesta fiind 
aprobat cu 13 voturi ”pentru” și 4 voturi ”contra”(consilierii locali PNL). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv  proiect de hotărâre 
privind numirea doamnei ILIE ELENA în funcţia publică de conducere de Sef Serviciu 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu 
sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 17 voturi ”pentru”. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte 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-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? Nu 
sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu  14 voturi “pentru”(nu au 
participat la dezbateri și nu si-au exercitat dreptul de vot doamna consilier local dr.Liliana 
Cojocaru, d-na consilier local Violeta Chirilă și d-na consilier local Anca Edu). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Comisia de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 



  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

D-na consilier local ed.Maria Dulgheriu propune în această comisie pe domnul 
consilier local, jr.Bogdan Murariu și d-na consilier local, prof.Luminița Corbu. Nu mai sunt 
alte propuneri. 
 În urma exercitării votului secret, cele doua persoane propuse au obținut câte 13 
voturi ”pentru” și 4 voturi ”contra”. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul 2021  - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte 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-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi “pentru”                          
(d-na cons. local Dulgheriu Maria nu a participat şi nu şi –a exercitat dreptul de vot) 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa 
Agroalimentară Fălticeni  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte 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 viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 



 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: O intrebare! Vorbim de spatiile din interior 

excluzand tarabele? 
D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Da, tarabele se taxeaza  zilnic, iar aici 

nu vorbim de tarab , vorbim de magazinele care sunt in jurul pietii in interior, da? Si o chirie 
de 40 de lei metrul patrat pe luna, adica mai putin de un euro, in conditiile in care pretul 
unui spatiu comercial in Falticeni in orice zona depaseste cu mult valoarea asta. Sumele 
sunt rezonabile pentru a putea veni cumva in sprijinul lor. Oriunde pe faleza, banuiesc ca 
aveti  idee, fara 15 -20 euro metrul patrat nu reusesti sa inchiriezi. La noi e mai putin. 

D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Alte interventii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului Fălticeni 
pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect suprafeţe locative cu 
destinaţia de locuinţe din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi “pentru” (dl. 
consilier local Murariu George – Bogdan nu a participat şi nu şi-a exercitat dreptul de vot). 



 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
modificarea prevederilor art. 1 din HCL nr. 173/26.11.2020, conform dispoziţiilor H.G. nr. 
1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
acordarea unor ajutoare de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

D-l consilier local, ing Ionel Vasiliu: O singura intervenție, daca  se poate! Am 
observat ca  numărul  taxi-urilor in zona centrala, langa  Piata civică „Nada Florilor” este 
foarte mare. Nu exista o distributie, o organigrama  in care sa fie  pozitionate, organizate 



diferit, adica eu am vazut ca au inceput sa se suie unul peste altul si o parte din ele au 
inceput sa ocupe locurile de parcare pentru cetateni. 

D-l  primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman: Da, aici aveti dreptate, intr-adevar 
daca va uitati in raportul de specialitate avem 30 de locuri de parcare stabilite pe Aleea 
Teilor, la sala de sport  si la Baza de Agrement pe perioada verii. Din pacate, nu totdeauna 
respectă, noi am facut o sezizare către Politia Municipiului Falticeni, Serviciul Rutier, pentru 
ca ei sunt in masura sa ia aceste decizii, iar fiecare loc de parcare are pe atestat, pe 
autorizatia de functionare si locul de parcare. Locuri de parcare sunt : la Autogara langa 
Mopan, in centru pe Bulevardul  Revolutiei  langa magazinul central,  la Sala de Sport  
„UDISTEANU”, la Baza de Agrement si la sensul  giratoriu la Biserica ”Adormirea Maicii 
Domnului”, in partea dreapta, in fata cimitirului eroilor sovietici. Astea sunt locurile 
amenajate. Fiecare taximetrist are pe autorizatie unde are voie. Noi derulam si noi 
controale doar ca avem un singur om la partea de control comercial si e dificil sa controleze 
toate celelalte. Dar o sa facem cateva actiuni impreuna cu Politia Locala si Politia Rutiera 
astfel incat cei care nu respecta locul de parcare sa fie…orice cetatean are posibilitatea sa 
il intrebe pentru ca scrie acolo pe autorizatie unde are locul de parcare. Nu are voie sa 
parcheze acolo, ar trebui sa parcheze in alta parte dar fiecare se orienteaza mai mult dupa 
vad. 

D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Alte intervenţii? 
Nu sunt. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 31826  şi 31184,  
proprietate privată a  Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 
 D-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 

D-nul consilier local, jr. Murariu George – Bogdan – preşedinte comisia 
economică: Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  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-l consilier local, prof.  Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Adresa Fundaţiei FARA 
înregistrată sub nr. 24305/26.11.2020. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Avem o colaborare bună cu 
această fundație, cererea lor v-am dat-o spre informare si daca aveți un punct de vedere, 
puteti interveni cu propuneri în sedința viitoare. 

Sedința se încheie, drept pentru care s-a întocmit prezentul process-verbal. 
 
 
 
                 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
           Cons. local, prof. Matei Gabriel                             Jr. Mihaela Busuioc 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


