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PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 26.11.2021, în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 

Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin Dispoziţia 
nr.639 din 26.11.2021, 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 ulterioare. 

   La şedinţă participă un număr de 17 consilieri locali din 19 convocați, lipsă fiind dl. cons. 
local Vasiliu Ionel şi dl. cons. local Moroşanu Gabriel. 
               D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua şi bine ați venit la o nouă 

ședință ordinară a Consiliului Local. Ordinea de zi v-a fost pusă la dipoziție. Au apărut ulterior  trei 

proiecte suplimentare care au fost discutate în ședințele de comisii. Alte propuneri? 
              Se supune la vot ordinea de zi în totalitate, respectiv:    

  Proiectul ordinii de zi  al şedinţei ordinare din data de 26.11.2021  
                 1. Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 28.10.2021, 04.11.2021, 10.11.2021 
şi 17.11.2021; 
                2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 
               4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 
fiscal 2022- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
               5. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ 
Întocmire PUZ în vederea introducerii teren din extravilan în intravilan pentru parcelarea şi 
construirea de  locuinţe individuale (Sp/Dp+P+1E/M) generat de imobilul situat în 
extravilanul municipiului Fălticeni, loc numit HORBAZA, identificat prin nr. cadastral 32701, 
proprietatea NĂSTACĂ ZENOVICA”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
               6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Fălticeni  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării  unor manifestări 
cultural – artistice şi comemorative în perioada 1 – 31 decembrie 2021- iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
              8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi 
pentru autoturismul DACIA DUSTER – SV 15 XSA - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 
              9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot 
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni  în 
anul şcolar 2021 – 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

           10. Proiect de hotărâre privind  darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a 
unor imobile situate pe str. Unirii, nr. 6, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în 
favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, în vederea desfăşurării activităţii 
Substaţiei de Ambulanţă Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
            11. Proiect de hotărâre privind comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în 
domeniul public al  Municipiului Fălticeni  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 



            12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al 

Municipiului Fălticeni a două suprafețe de teren- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 

 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă, 2021 
– 2030  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 14. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 15. Informare privind oportunitatea de a încheia Întelegeri de Cooperare între 
Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi localităţile Chieri – Italia şi Wolomin – Polonia 
înregistrată sub nr. 26191/19.11.2021 
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui  ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor imobile care aparțin 
domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “ Întocmire PUZ în 
vederea parcelării CP 40912 în zece noi corpuri de proprietate în vederea vânzării şi 
construirii de locuinţe, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul 
municipiului Fălticeni, str. Broşteni, nr. 70 A, identificat prin nr. cadastral 40912, 
proprietatea Apopei Romeo - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
            Ordinea de zi se aprobă în totalitate cu 17 voturi „pentru”. 
 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 supun la vot procesele – verbale ale şedinţelor din data de 28.10.2021, 04.11.2021, 
10.11.2021 şi 17.11.2021, acestea fiind aprobate cu 17 voturi „pentru”. 
            Se trece la următorul punct de 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 învăţământ:  
Aviz favorabil. 

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

 D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman:  Și aici sunt anumite modificări față de 

varianta inițială. Sunt prevăzute foarte detaliat cu toate modificările pe care le aducem bugetului de 

venituri și cheltuieli. În primul rând constatăm o majorare a veniturilor cu 265.217 lei. Este  
îmbucurător pentru că am încasat suma asta. Este mai mult decât estimam.  
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”. Dl. cons. local, 
prof. Pintilii Marius – Claudiu nu a participat la dezbateri şi nu şi-a exercitat dreptul de vot.      
            Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna 
OCTOMBRIE 2021 - 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:  În urma documentelor venite de la 

unitățile de învățământ, trebuie să aprobăm naveta cadrelor didactice și didactice auxiliare pentru 
luna octombrie 2021.  
            D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”.   
            Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 - 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:  Le aveți trecute pe hotărâre mult mai 

complex și mai amplu, în sensul că sunt foarte multe articole. În anexe sunt trecute absolut toate 
impozitele şi taxele pe care le aplicăm la nivel local anul acesta. În proporție de 95%, în anul 2022 

nu sunt modificări față de anul trecut, doar aplicăm indicele de inflație pe care l-am aprobat în 
martie, aprilie. Rata inflației este de 2,63. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”.    
            Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în vederea introducerii 
teren din extravilan în intravilan pentru parcelarea şi construirea de  locuinţe individuale 
(Sp/Dp+P+1E/M) generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Fălticeni, loc numit 
HORBAZA, identificat prin nr. cadastral 32701, proprietatea NĂSTACĂ ZENOVICA”- 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: E primul pas pentru aprobarea PUZ-ului. 

Nu puteau să realizeze nici un fel de construcție, având în vedere că terenul era în extravilan. 

Introducerea în intravilan și parcelarea se face printr-un plan urbanistic zonal. Azi eliberăm avizul 
de oportunitate. Urmează să realizeze acest PUZ, să obţină avizele, autorizațiile și apoi să revină 
în Consiliul Local pentru aprobarea PUZ-ului. 
            D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”.    
            Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind    
transformarea unor funcţii publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni  - 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 consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: În primul rând sunt trei posturi vacante 

de la Poliția Locală. Având în vedere faptul că încercăm să profesionalizăm toate serviciile 
primăriei, vom avea pe viitor angajați cu studii superioare. Încercăm să profesionalizăm funcțiile 

publice, astfel încât să fie ocupate de cei care au studii superioare în funcție de calificarea, 
profesia și fișa postului pentru fiecarea în parte. Sunt trei funcții vacante pe care le transformăm în 

funcții care pot fi ocupate de cei cu studii superioare. Este o tendință pe care vrem să o 
implementăm. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”.  
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea organizării şi desfăşurării  unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în 
perioada 1 – 31 decembrie 2021- 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: Încercăm să ne pliem pe ceea ce 

înseamnă restricții și pandemie. Încercăm să facem acele manifestări care pot fi agreate de toată 
lumea. Am prevăzut o parte din manifestările tradiționale. La o parte din ele a trebuit să renunțăm, 

cum ar fi Patinoarul, pe care nu-l putem realiza. Nu vom avea nici „Festivalul de Datini și Obiceiuri” 
de pe 27 decembrie. La fel şi cu Festivalul Tradițional, așteptat de fălticeneni. Condițiile sunt 

deosebit de restrictive. Vom avea şi Gala Premiilor de Excelență. Este vorba de premierea 
sportivilor care au obținut rezultate deosebite în acest an. Locația și numărul de participanți vor fi 

stabilite, pentru că sunt competiții sportive, care sunt încă în derulare în luna decembrie. La 
concursul “Christmas Dance” de la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” ediția a 9 a, la fel o 
facem în cadru restrâns doar cu cei din Fălticeni. Aveam în fiecare an  în jur de 600 de copii, din 
toate zonele de pe lângă Fălticeni. Ne vom adresa doar celor din Fălticeni.  Sunt 120 de copii de la 
Clubul Copiilor, de la Centrul „Grigore Vasiliu Birlic”.  Va fi şi competiția de tenis de masă, în 

colaborare cu Clubul Șomuzul Fălticeni și Direcția pentru Tineret și Sport. Pentru copii, am trecut 
aici „Noi umblăm să colindăm”, dar nu știu dacă să-l ținem. Suntem într-o situație delicată. Copiii 

trebuie să-i primim pe bază de certificat verde, cei peste 12 ani și să cante în holul Primăriei cu 
masca pe față. Nu e confortabil, e o situație atipică şi nu știu dacă putem realiza asta. Poate afară, 

în funcție și de situația meteo. L-am prevăzut ca eveniment, rămâne de văzut dacă putem să-l 
derulăm și în ce condiții. Pe 22 decembrie se va desfăşura Comemorarea Eroilor Revoluției, la ora 

12, la Piața de la Casa Cărții. Apoi ne vom muta la Biserica pe stil vechi de pe strada Sadoveanu, 
unde avem înmormântat  eroul Ionel Bute și apoi vom merge la Cimitirul Oprișeni, unde  este un alt 

erou al Revoluției, Ionel Pascal. Toate sunt cu semnul întrebării, în funcție de evoluția situației 
pandemice și de restricțiile apărute. Vom vedea dacă reușim să-l și ținem. Urătorii de la Primărie 
pe 31 decembrie, la fel sunt cu semnul întrebării, iar pe 31 decembrie un foc de artificii fără alte 
manifestări, fără spectacol, fără scenă, concert și așa mai departe. Doar un foc de artificii la 
trecerea dintre ani, în Piața Nada Florilor. 
            D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
            Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul DACIA DUSTER – SV 
15 XSA - 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 consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
            D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman:  Ca să avem o oglindă foarte clară 

asupra cheltuielilor, limităm consumul de carburant. Nu este o condiție obligatorie din punctul de 
vedere al legii, dar este o chestiune la care eu țin foarte mult. Prin urmare, această mașină va avea 

consum maxim de carburant 125 litri/lună. Tocmai pentru a nu exista tentația unor abuzuri și a unor 
consumuri suplimentare. Limităm la maximum 125 litri/lună, dar asta nu însemnă că punem 125. 
Cheltuim cu responsabilitate banul public. 
            D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
            Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni  în anul şcolar 2021 – 2022 - 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. 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: Bursele sunt stabilite de legislația 

națională, dar noi luăm act de acest lucru. Procedura spune că trebuie să fie aprobată și de către 
Consiliul Local. Nu avem noi voie să intervenim în ceea ce privește aceste valori. Sunt stabilite 
foarte clar. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru” 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind darea în 

folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor imobile situate pe str. Unirii, nr. 6, 
proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean 
Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Substaţiei de Ambulanţă Fălticeni- 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: Nu-i mutăm de acolo, doar reînnoim acest 

contract cu dare în folosință gratuită. Ei vor rămâne pe aceeași locație, în aceleași condiții. Le-a 

expirat termenul. Le acordăm pentru zece ani de zile, ca să le oferim posibilitatea folosinței gratuite 
a clădirii,a rampei auto și a terenului de lângă clădirea respectivă.  
            D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru” 
            Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul public al  Municipiului Fălticeni  
- 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-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: După cum am mai discutat, am reușit și 
am intrat în proprietatea Bazei de Canotaj de la Nada Florilor. Prin urmare, suprafața de teren pe 
care o aveam o comasăm cu terenul de la Ministerul Tineretului și Sportului şi facem o parcelă 
comună. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru” 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafețe de 
teren - 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-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sunt două suprafețe de teren 

aparținând Municipiului Fălticeni. Ele există fizic, numai că nu erau în domeniul privat. Unul dintre 

pași este atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fălticeni.  
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru” 
             Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă, 2021 – 2030  - 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: Derulăm un proiect cu finanțare 
europeană pe POCA (program operational capacitate administrativă). Titlul proiectului este 
„Planificare Strategică și Simplificarea Procedurilor Administrative la nivelul Municipiului Fălticeni 

cod SMISS 136.253”. În cadrul acestui proiect avem și realizarea planului de mobilitate urbană 
durabilă. Este foarte costisitor acest plan de realizat. Avantajul nostru este că îl realizăm cu bani 
europeni. El a fost finalizat. Urmează să-l aprobăm în Consiliul Local și urmează să-l punem în 

aplicare. Este vorba de exercițiul financiar al Uniunii Europene 2021-2030. Acest plan stă la baza 
tuturor finanțărilor ce au legătură cu infrastructura rutieră, autobuze, microbuze, tramvaie electrice. 
Transportul public pe care vrem să-l introducem în Fălticeni depinde foarte mult, decisiv, de acest 
plan de mobilitate urbană. Piste de biciclete, stații de încărcare electrică și așa mai departe.  Ca o 

completare, avem peste 600 de autovehicule la o mie de locuitori. Depășim cu mult media Uniunii 
Europene, adică trăim bine, ca să spunem așa. Avem peste dublul mediei, în Fălticeni. 
             D-nul consilier  local, ing. Stoica Cozmin: În acest calcul sunt și cei care vând și 
cumpără mașini? 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Nu, doar cei care sunt înregistrați în 

evidențele fiscale. Numărul este mult mai mare. Sunt mașini înmatriculate în alte localități, alte tări. 

Doar mașinile care sunt la noi, aproximativ 15.000 de mașini avem în Fălticeni. Doar în evidențele 



fiscale, nu luăm în calcul cei cu număr de Bulgaria, Italia, care nu și-au perfectat actele de 

vânzare–cumpărare și au mașinile în alte județe, localități. Din evidențele fiscale, depășim aproape 
dublul mediei Uniunii Europene, în Fălticeni. 
             D-nul consilier  local, ing. Stoica Cozmin: Dacă tot vorbim de proiectul ăsta, aveți ceva 
lămuriri de adus la  Centură? 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: La centură se lucrează acum la 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici. În 2022, în proporție de 90%, va fi prinsă cu o sumă în 

realizarea acestui proiect. Nu cred că se știe suma, pentru că va trebui să se redacteze bugetul pe 
anul 2022 la nivel guvernamental. Atunci vom ști exact care este suma alocată pe 2022. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru” 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - 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: La solicitarea Spitalului municipal 

Fălticeni, pentru eficientizarea activității în domeniul sanitar, sunt solicitate aceste transformări de 
posturi. Este atributul Consiliului Local, având în vedere că spitalul este în subordinea Consiliului 
Local.  
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
acordarea unui  ajutor de urgenţă - 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: Da. Doamna Anița Veronicase află într- 

o situație extrem de gravă și investigațiile medicale sunt foarte costisitoare. Cred că e absolut 
necesar să îi dăm o mână de ajutor noi, un ajutor de urgență în valoare de 3.000 lei pentru a o 
ajuta să treacă peste aceste momente dificile. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
             Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 

modificarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Municipiului 
Fălticeni - 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-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Este vorba de terenul pe care sunt 
construite clădirile celor de la Cooperativa 8 Martie. Ei sunt proprietari pe clădiri, acolo în zona 
Obor, unde e Penny Market nou. Noi suntem  proprietari pe teren, ei pe cladiri.  Ei plătesc un drept 



de folosință. Aprobăm  modificarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni, ca  să  avem o oglindă mai clară, ca să știm tot ce se întâmplă în zona 
respectivă. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”.  
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei de urbanism “ Întocmire PUZ în vederea parcelării CP 40912 în 
zece noi corpuri de proprietate în vederea vânzării şi construirii de locuinţe, generat de 
imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Broşteni, nr. 70 A, 
identificat prin nr. cadastral 40912, proprietatea Apopei Romeo - 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-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman:  A îndeplinit toate condițiile legale. A 

venit cu documentația completă, aprobată de toate autoritățile statului care au competența în 
realizarea avizării PUZ-ului. Ne bucură faptul că avem cetățeni care doresc să construiască. 
Deocamdată l-a parcelat. Ne crește și nouă baza de impozitare, ca să zic așa. Dintr-un teren 

neproductiv, va fi un teren cu construcții. Rezolvăm și o problemă socială, importantă la creșterea  
veniturilor proprii. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv Informare privind oportunitatea 
de a încheia Întelegeri de Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava şi 
localităţile Chieri – Italia şi Wolomin – Polonia înregistrată sub nr. 26191/19.11.2021. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman:  Ca informare avem două adrese, 

referitoare la înfrățirea Municipiului Fălticeni cu două orașe similare ca mărime, unul din Italia și 
unul din Polonia. La una  suntem mai avansați, la cea cu orașul Chieri, de lângă Torino, la vreo 30 
km, un oraș de dimensiunile Fălticeniului. Cu procedurile mai în urmă suntem cu orașul din 

Polonia, Wolomin, apropiat de capitala Varșovia, la vreo 35 km, la fel un oraș de dimensiunea 
Fălticeniului. Avem o colaborare foarte bună până acum și sper să avem și pe viitor,  pentru că 
sunt multe lucruri pe care le putem face împreună, inclusiv atragerea de fonduri europene în 
beneficiul ambelor comunități. Foarte multe proiecte europene care vizează colaborarea dintre 

două localități din țări membre ale Uniunii Europene. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință declară ședința 
închisă. 
             Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal. 
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