
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 27.08.2020, in cadrul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 

 
Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 

Dispoziţia nr. 686 din 21.08.2020, 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  18 consilieri locali din cei 19 convocați, lipsind 
motivat domnul consilier local Sandu Ioan Sergiu. 
  D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară. Suplimentez ordinea de 
zi cu  proiectul de hotărâre privind  transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe -Cătălin Coman, cu proiectul de 
hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în 
municipiul Fălticeni, str. Dimitrie Leonida, bl. 28, sc. A, ap. 86,  doamnei Furtună 
Vasilica - Ioana - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman şi cu 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-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-na consilier local Ungureanu – Zetu Greta – Magda, d-na consilier local Corbu 
Luminiţa – Claudia şi d-na consilier local Cojocaru Eugenia Liliana anunţă că nu vor 
participa la dezbateri şi nu işi vor exercita dreptul de vot la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local, respectiv transformarea unor posturi din cadrul Spitalul 
Municipal Fălticeni, aflându-se sub incidenţa prevederilor art. 228 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 D-l primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  
 1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 24.07.2020 şi 10.08.2020. 
            2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
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 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 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 

            4. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL 
situată în municipiul Fălticeni,  str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 15,  judeţul Suceava către d-na 
Dragomir Gabriela - 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; 

            5. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către 
titularii contractelor de închiriere - 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 repartizarea prin închiriere a unei  locuinţe sociale, 
situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 9, doamnei Vîrvara Mihaela - 
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; 

            7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică 
deschisă organizată pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea 
privată a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix - 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; 

    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal - Întocmire P.U.Z. pentru “Construire  magazin Penny Market cu 
carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări 
exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, 
branşamente la utilităţi  şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul 
Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. 
cadastral 40528, proprietatea S.C. Central Energy Thermal S.R.L.” - 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; 



            9. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al 
proprietarului construcţiei - 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 includerea în domeniul public al Municipiului 
Fălticeni a unui bun imobil în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului 
de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - 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 trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al 
Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul public al acestuia - 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; 

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat 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 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; 

 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, 
situată în municipiul Fălticeni, str. Dimitrie Leonida, bl. 28, sc. A, ap. 86,  doamnei 
Furtună Vasilica - Ioana - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman - 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; 

             14. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul 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; 

  15. 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; 



Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agreement, Comisia pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice 
si de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv procesele – verbale ale 
şedinţelor din data de 24.07.2020 şi 10.08.2020. 

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare 
procesele – verbale ale şedinţelor anterioare. 

D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța întreabă care este motivul pentru 
care nu s-a consemnat în procesul-verbal al ședinței ordinare anterioare răspunsul 
domnului primar la întrebarea “De ce se renunță la obiectivul de investiție de la Colegiul 
Mihai Băcescu?” 

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc precizează că nu este 
un motiv intenționat, ci doar s-a omis la transcrirea procesului-verbal, dar că se va 
consemna ulterior în procesul-verbal. 

În urma votului exercitat, procesele-verbale  au fost  aprobate cu 18  voturi 
„pentru”. 
           Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 

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

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
          Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 17 voturi “pentru”. D-na 
consilier local Zetu - Ungureanu Greta – Magda 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 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

administraţie publică:  Aviz favorabil. 



D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.          
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL situată în municipiul Fălticeni,  

str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 15,  judeţul Suceava către d-na Dragomir Gabriela - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: 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, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 

administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
    Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de 

închiriere - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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 consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind repartizarea prin închiriere a unei  locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, 

str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 9, doamnei Vîrvara Mihaela - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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 consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
        Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia 

de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată pentru închirierea 
unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea 
amplasării unui generator electric fix - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

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

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Vă rog sa 
faceţi propuneri. 

D-na consilier local, ed.Maria Dulgheriu propune pe domnul Matei Gabriel ca 
membru titular și pe d-na Corbu Luminița ca membru supleant. Nemaifiind alte 
propuneri, se supune la vot, persoanele propuse fiind alese ca membru tilular in 
comisie, respectiv membru supleant. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
       Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire 

P.U.Z. pentru “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi 
pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe 
faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi  şi 
organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul 
municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528, proprietatea 
S.C. Central Energy Thermal S.R.L.” - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – 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 consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 



            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
           Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 

Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

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

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil în 

vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele 
de cadastru şi carte funciară - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

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

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

învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?    
Nu sunt. 
           Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului Fălticeni, judeţul 

Suceava, în domeniul public al acestuia - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

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

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 



 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?  
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
  Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind modificarea Inventarului bunurilor aparţinând 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 iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

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

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?  
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
   Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, 

str. Dimitrie Leonida, bl. 28, sc. A, ap. 86,  doamnei Furtună Vasilica - Ioana - 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-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

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

amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.           
   Se trece la următorul punct de 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 primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?   
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi pentru.          



  Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv 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; 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Comisiile? 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte comisia economică: 

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

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

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

învăţământ:  Aviz favorabil. 
  D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Intervenţii?  

Nu sunt. 
  Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 16 voturi “pentru” şi 2 

“abţineri” (d-na consilier local Popa - Ion Olguţa şi dl. cons. local Pascariu Ghiorghiţă). 
  D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de şedinţă: Trecem la 

punctul Diverse propus de doamna consilier local, prof.Popa-Ion Olguța.                                           
       D-na consilier local, prof. POPA –ION OLGUTA: Da. Am  o întrebare sau 
doua întrebări. Ca membra in Comisia pentru cultura, întrebarea este următoarea:  care 
sunt  masurile sau acțiunile care au fost luate in vederea stingerii sau rezolvării situației 
conflictuale generate la Casa Memoriala Mihail Sadoveanu, având in vedere ca acolo 
exista o situație atipica in care, intre  angajați  exista o stare conflictuala de mai bine de 
doi ani. Sa înțeleg ca una dintre masuri luate este cea in care se restricționează  
accesul angajatei, pot sa dau si numele, Ghiban Loredana, in institutie si mai nou se 
restricționează accesul  in curtea instituției? D-le primar,  aștept răspunsul. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Nu, nici pomeneala. 
Astăzi am fost  la Casa Memoriala Mihail Sadoveanu de doua ori, poarta era deschisa, 
ușa muzeului, din păcate, era închisa , d-na Nazarov era in concediu, d-na… femeia de 
serviciu era si ea in concediu, iar d-na. Ghiban nu era la serviciu, deci absent nemotivat. 
     D-na consilier local, prof. POPA –ION OLGUTA : Scuzați, la ora 7.45 d-na 
Ghiban era  in fata porții. 
    D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: La ce ora? 
    D-na consilier local, prof, POPA –ION OLGUTA: A stat la Muzeul Mihail 
Sadoveanu, a așteptat o ora si mai bine, intre timp a trecut  d-nul. viceprimar pe acolo si 
au avut un schimb de replici sau mă rog, o discuție, dupa care poarta a rămas închisa in 
continuare. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Nu am aceste informații,  
eu am fost  azi intr-un control  obișnuit,  ca sa zic așa si nu am găsit-o la serviciu, prin 
urmare i-am tăiat ziua; dar va contrazic pentru ca poarta nu se poate închide. 
     D-na  consilier local, prof.  POPA –ION OLGUTA: Era încuiata. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Poarta nu se poate 
închide tehnic si fizic! Daca d-na Ghiban spune ca poarta era încuiata înseamnă ca 
minte. 



     D-na consilier local, prof. POPA-ION OLGUTA: Bun, atunci alte masuri pe 
care le-ați luat dvs. pentru a stinge conflictul de acolo? 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Nu suntem noi in măsura 
sa stingem conflictele apărute intre doua persoane. 
     D-nul consilier local, prof. MATEI GABRIEL, președinte de sedinta: Dar 
despre ce conflict este vorba? 
     D-na consilier local, prof. POPA-ION OLGUTA: Dar nu este vorba despre 
doua persoane! Dar nu sunt doua persoane, acolo sunt  3 angajate, iar doua persoane 
sunt in stare conflictuala cu persoana menționata. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Nu  avem aceste 
informații decât la nivel declarativ. Eu am inteles ca s-au reclamat la politie, reciproc, e 
treaba politiei, nu intervenim noi in discuțiile lor, pe noi ne interesează din punct de 
vedere profesional. 
     D-na consilier local, prof. POPA –ION OLGUTA: Exact, dar dvs. ca si 
conducator al institutiei… 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN : Nu ne interesează si nu 
avem voie sa ne implicam in viața privata a unei persoane, chiar daca este angajat. 
     D-na consilier local, prof. POPA –ION OLGUTA: Da , dar e o institutie 
subordonata Consiliului Local si Primăriei. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Da,  doamna profesoara 
dar pe noi ne interesează din punct de vedere profesional, problemele care apar intre ei 
ca persoane fizice, nu este treaba noastră. Nu avem voie sa ne bagam in viața privata a 
nimănui! 
     D-na consilier local, prof. POPA-ION OLGUTA: Dar e o stare acolo in 
institutie, nu este înafara instituției. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Din informația pe care o 
aveți dvs.! Noi nu avem aceeași informație.  Nu, pe noi ne interesează buna funcționare 
a instituției si atât din punct de vedere profesional. Din punct de vedere al relațiilor 
conflictuale care apar intre ei ca persoane private, e viața lor privata si nu este de 
competenta si nici nu ne dorim sa ne implicam. 
     D-na consilier local, prof. POPA-ION OLGUTA: Da. Nu mă mulțumește 
răspunsul dvs. pentru ca nu este normal, un lider de institutie ar trebui sa rezolve orice 
stare conflictuala apăruta intr-o institutie, deci vorbesc de stare conflictuala in interiorul 
unei instituții intre angajați. 
      D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Am sa va rog, d-na 
consilier sa va implicați, in calitate de consilier local, pentru rezolvarea acestei situații 
pentru ca, așa cum ați spus, si muzeul se afla  in subordinea Consiliului Local. Așa ca 
va rog sa va deplasați  mâine, daca va permite timpul, pana la Casa Memoriala 
Sadoveanu si sa luați masurile pe care le considerați, sa… nu știu …sa sugestionați  
sfaturi, sa dați anumite indicații pentru rezolvarea unor conflicte care apar intre doua 
persoane… 
     D-nul consilier local, prof. MATEI GABRIEL, președinte de sedinta: 
Consiliați… 
     D-na consilier local, prof. POPA-ION OLGUTA: Mulțumesc frumos, sa știți ca 
acest lucru l-am făcut in urma cu mai bine de un an de zile si pe moment atunci, a părut 
ca situația s-a stins, lucrurile au reintrat in normal, dar se pare ca nu. 



     D-nul consilier local, prof. MATEI GABRIEL, președinte de sedinta: Se pare 
ca nu ați fost un consilier bun. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN:  Nu ați fost un consilier 
eficient! 
     D-na  consilier local, prof. POPA –ION OLGUTA: Nu. Se pare ca acolo sunt 
multe alte probleme care trebuiesc  rezolvate. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN:  Doamna profesoara, noi 
putem din punct de vedere profesional sa le atragem atenția când se abat de la fisa 
postului. Eu nu pot sa mă duc, in nici o calitate,  sa intervin in viața privata a unor 
persoane, indiferent ca sunt salariatele primăriei sau nu. E o problema conflictuala intre  
doua persoane, nu au legătura cu activitatea profesionala, nu afectează activitatea 
profesionala, eu nu pot sa stau nici scut intre ele. 
     D-na consilier local, prof. POPA-ION OLGUTA: Pai tocmai, ca este afectata 
activitatea profesionala, persoanei respective nu i se permite sa isi faca atribuțiile din 
fisa postului, este ținuta  afara in curtea instituției. 
     D-nul primar,prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Cu ce este afectata? Noi 
nu avem nici o informație! Informațiile dvs. sunt eronate, nu este adevărat ! 
    D-nul viceprimar, ing. CONSTANTIN BULAICON: Ați luat informații dintr-o 
singura sursa. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN: Informațiile va rog, sa le 
luați din toate sursele, ca sa spun așa,nu numai dintr-o parte. Daca d-na. Ghiban spune 
ca n-a putut sa intre in curte, eu va spun ca poarta muzeului nu se închide, nu se poate 
închide, da? Si in plus de asta, are cheie de la muzeu, d-na Ghiban. Ea azi nu era la 
serviciu. 
     D-na consilier local, prof. POPA-ION OLGUTA: Nu are nici o cheie. 
Mulțumesc frumos  pentru răspuns, oricum nu are sens sa mai continuam. 
     D-nul consilier local, prof.  MATEI GABRIEL, președinte de sedinta: Alte 
intervenții mai sunt? Va mulțumim pentru participare ne vedem la următoarea  sedinta. 
     D-nul primar, prof. GHEORGHE CATALIN COMAN:  Mulțumim. 
 Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
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