
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 26.09.2019, 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. 567 din 20.09.2019, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. (3), lit. a 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

La şedinţă participă un număr de 16 consilieri locali, lipsă fiind dl. cons. local, 
ing.Fodor Dinu Dan şi d-na cons. Local, as.med.Chirilă Violeta. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la sedinta ordinara pe luna iulie. Ordinea de zi v-a fost 
pusă la dispozitie in termenul legal. Suplimentar mai sunt două proiecte, respectiv: 
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie  - noiembrie 2019 şi 
dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38635,  proprietatea publică  a  municipiului 
Fălticeni, situat pe  str.Republicii(tronson II),  în două corpuri de proprietate . 

 D-na secretar 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 referate de aprobare ale iniţiatorilor, rapoarte de 
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au 
condus la respectivele iniţiative. 
 D-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada septembrie  - noiembrie 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
            2.  Procesul  – verbal al şedinţei din data de 29.08.2019;       
            3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare 
maximă de 10.949.173 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 5. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Fălticeni în calitate de 
partener,  împreună cu unităţile de învăţământ liceal, la organizarea Balului 
Bobocilor 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



 6. Proiect de hotărâre privind organizarea în perioada 19 – 20 octombrie 2019 
a manifestărilor „Târgul  Mărului” şi “Festivalul Fanfarelor”- iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
 7. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiul Fălticeni cu Clubul 
Copiilor Fălticeni în vederea organizării unor concursuri şcolare interjudeţene - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - 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 2019 – 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ 
– Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în vederea parcelării şi construirii unui 
cartier de locuinţe individuale P+M”, str. Caporal Popescu, f.n., nr. cadastral 
39319, proprietatea S.C. RUSY S.R.L Cornu Luncii - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 

 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

 12. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul 
Spitalului Municipal Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
            13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 
38799, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat pe str. Topitoriei nr. 2A, 
în două corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

14. Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea prin negociere directă a 
suprafeţei de 660 mp teren, situat în municipiul Fălticeni, str. Broşteni, f.n., 
judeţul Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului 

Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter 
definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 16. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile 
aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării devizului general al 
investiţiei ” Restaurare monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea, 
Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava „ - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 
38635,  proprietatea publică  a  municipiului Fălticeni, situat pe  
str.Republicii(tronson II),  în două corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
 Ordinea de zi în totalitate se aprobă cu unanimitate de voturi. 



 D-na secretar municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Supun spre aprobare procesul  
– verbal al şedinţei din data de 29.08.2019. 
 Procesul – verbal se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie  - noiembrie 2019 - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 
 In urma propunerii facute de către domnul viceprimar/consilier local şi a 
exercitării votului deschis, d-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria a fost aleasă 
preşedinte de şedinţă pentru perioada septembrie  - noiembrie 2019. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. Secțiunea de dezvoltare va fi diminuată cu 315.001 
lei, reprezentând sumele alocate din bugetul local pentru construire cantină cu sală de 
mese la Școala Gimnazială Ion Irimescu (650.680 lei) și modernizare arhitecturală a 
pieței Nada Florilor (482.376 lei). Cele două obiective urmează să fie finanțate în acest 
an, din creditul contractat. Din suma de 1.133.056 lei economisită, cu 818.055 lei se vor 
face achiziționare unelte pentru Spații Verzi (31.950 lei – motocositoare, 
motofierăstraie, motounelte), reabilitare trotuar pe Bulevardul Revoluției (150.000 lei), 
construire dig protecție strada Câmpului (100.000 lei), containere gunoi subterane 
(250.000 lei), amenajare loc joacă strada Republicii (190.000 lei), container metalic 
pentru pază groapa de gunoi Antilești (12.000 lei), covoare cauciuc locuri de joacă 
(80.000 lei), montare doi hidranți pe bulevardul 2 Grăniceri, nr. 51 ( 3.105 lei), reabilitare 
alee pietonală și parc Primărie – asistență tehnică din partea proiectantului (1.000 lei). 
Secțiunea de funcționare a bugetului local va fi majorată cu 320.106 lei, din care 
157.777 lei cheltuieli de personal pentru angajații Primăriei, 60.000 lei bunuri și servicii 
la Sectorul de gospodărire comunală, 55.000 lei pentru susținerea unităților de cult și 
30.000 lei pentru bunuri și servicii la Grădinița Pinocchio. 

D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

Doamna  consilier local, ing.Popa-Ion Olguța intreabă dacă este necesară 
majorarea sumelor la capitolul cheltuieli de personal, având în vedere că la aprobarea 
bugetului initial s-a afirmat că vor ajunge sumele allocate pana la finele anului. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman motivează că au apărut  și 
situații neprevăzute, exemplificând chiar o sentință civilă în baza căreia suntem obligați 



la plata unor drepturi salariale pentru un asistent personal care a obținut de la comisia 
de evaluare certificat de grad cu handicap(cu asistent personal). 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 3 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind modificarea 
prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare maximă de 10.949.173 lei şi aprobarea garantării 
creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța solicită lămuriri cu privire la 
modificarea acestei hotărâri de contractare a creditului. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 4 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind participarea 
Municipiului Fălticeni în calitate de partener,  împreună cu unităţile de învăţământ 
liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi “pentru” (dl. consilier local Matei 
Gabriel nu participă şi nu işi exercită dreptul de vot). 
 Punctul 5 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind organizarea în 
perioada 19 – 20 octombrie 2019 a manifestărilor „Târgul  Mărului” şi “Festivalul 
Fanfarelor”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 6 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind asocierea 
Municipiul Fălticeni cu Clubul Copiilor Fălticeni în vederea organizării unor 
concursuri şcolare interjudeţene - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre.  
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Punctul 7 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
            Punctul 8 de pe ordinea de zi este proiectul 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 2019 – 



2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi “pentru” (dl. consilier local Matei 
Gabriel nu participă şi nu işi exercită dreptul de vot). 
            Punctul 9 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. în 
vederea parcelării şi construirii unui cartier de locuinţe individuale P+M”, str. 
Caporal Popescu, f.n., nr. cadastral 39319, proprietatea S.C. RUSY S.R.L Cornu 
Luncii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre.  
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
            Punctul 10 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind desemnarea 
unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre.  
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 



 În urma exercitării dreptului de vot, dl. consilier local Haidău Răzvan Petrică a 
fost desemnat în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Clubului Copiilor Fălticeni. 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
            Punctul 11 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind transformarea 
unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni- iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
            Punctul 12 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 
dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38799, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni, situat pe str. Topitoriei nr. 2A, în două corpuri de 
proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Punctul 13 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind achiziţionarea 
prin negociere directă a suprafeţei de 660 mp teren, situat în municipiul Fălticeni, 
str. Broşteni, f.n., judeţul Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 



D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 14 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind includerea în 

domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea 
întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele 
de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Punctul 15 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind completarea 

Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 



Punctul 16 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării devizului general al investiţiei ” Restaurare monument istoric – Muzeul 
Fălticenilor Vasile Ciurea, Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava „ - iniţiator, primar 
– prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

  Punctul 17 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 
dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38635,  proprietatea publică  a  
municipiului Fălticeni, situat pe  str.Republicii(tronson II),  în două corpuri de 
proprietate„ - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 
Aviz favorabil. 

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Ultimul punct al ordinii de zi este punctul Diverse. 
Doamna consilier local, prof.Popa-Ion Olguța solicită informații în legătură cu 

lucrările de refacere a drumurilor. 
D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sunt 7 străzi în acest proiect:      

str.1 Mai, str.Nicolae Beldiceanu, str.Ion Dragoslav, str.Ștefan cel Mare, str.Pietrari, 
str.Cuza Vodă, str.Anton la Biserică până la gang. Nu suntem mulțumiți că nu se 
lucrează mai bine sau mai repede, legal nu avem nicio posibilitate să-i sancționăm, 
pentru că sunt în perioadă contractuală. Nu există un grafic pentru fiecare stradă pentru 
că nu este asumat în contract. Străzile sunt predate conform legii către constructor, el 
decide modul în care intervine în perioada contractuală, noi verificăm calitatea lucrărilor. 



Dintr-o sumă totală de 70 miliarde, constructorul a decontat doar unul. 
           Şedinţa se încheie, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal. 
                 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR  
              Cons. local, ed. Maria Dulgheriu                             Jr. Mihaela Busuioc 
 


