
                                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 27.02.2020, 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. 343 din 21.02.2020, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, 
alin. 2, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de  19 consilieri locali din cei 19 convocați.  
 Dl. cons. local Haidău Petrică – Răzvan, d-l consilier local Matei Gabriel, d-na 
consilier local  Cojocaru Liliana, d-na consilier local Corbu Luminița și d-na consilier 
local Chirilă Violeta anunţă că la anumite proiecte de hotărâre nu participă la dezbateri 
şi nu işi exercită dreptul de vot. 

 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedinta ordinară. Față de ordinea de zi 
inițială, vă propun suplimentarea acesteia cu încă două proiecte de hotărâre, respectiv 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a atribuirii 
tuturor contractelor din cadrul proiectului REABILITARE TERMICĂ CANTINĂ COLEGIUL 
NAȚIONAL “NICU GANE” din municipiul Fălticeni, județul Suceava – cod SMIS 11784 și 
proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor la HCL nr. nr. 59/27.03.2018 referitoare 

la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 
10.949.173 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri . 

  D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa 
consiliului local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi 
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adică sunt însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de 
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au 
condus la respectivele iniţiative. 
 D-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  
             1.   Procesul – verbal al şedinţei din data de 11.02.2020; 
             2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli în 
anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna IANUARIE 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de acţiune al Direcţiei de Asistenţă 
Socială privind serviciile sociale pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara 
contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcţii ale Spitalului Municipal 
Fălticeni prin transferarea a două posturi de asistenţi medicali de la Compartimentul 
neonatologie la Secţia Pediatrie - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 180/25.11.2019 

pentru  aprobarea înfiinţării Direcției de utilități publice, instituție publică de interes local 
cu personalitate juridical  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan 
Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în vederea 
construirii a două locuinţe (P+M)” generat de imobilul situat în judeţul Suceava, 
extravilanul municipiului Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă, identificat prin nr. cadastral 
33617, proprietatea domnului Vasiliu Cristian - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
            9. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  
“Întocmire PUZ  în vederea construirii a unui cartier cu 10 locuinţe individuale ( S+P+1E), 
Magazin Mixt (S+P+1E), sistematizare verticală şi organizare de şantier, generat de 
imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava 
Minunată, identificat prin nr. cadastral 33942”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
            10. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate 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 – prin 
întocmire PUZ, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului 
Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528”- iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
              11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţii de urgenţă în anul 2020 
- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
         12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui schimb de locuinţe sociale între 
titularii contractelor de închiriere - iniţiator,viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 
               13. Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având 

numerele cadastrale 35625  și  40503,  proprietate privată a  Municipiului Fălticeni- 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38888,  
respectiv suprafaţa de 45133 m.p. situată pe  str.Horticolei(intravilanul Municipiului 
Fălticeni),  în două corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului 
Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a 
dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară  - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman;  
   16. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Inventarului bunurilor 
imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
              17. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al 
proprietarilor construcţiilor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              18.  Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur 
aferente obiectivelor de investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea 

Fălticeni“ și “Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din 
aglomerările Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 



 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a 
atribuirii tuturor contractelor din cadrul proiectului REABILITARE TERMICĂ CANTINĂ 
COLEGIUL NAȚIONAL “NICU GANE” din municipiul Fălticeni, județul Suceava – cod 
SMIS 11784 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
             20.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCL nr. nr. 59/27.03.2018 
referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare 
maximă de 10.949.173 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              21. Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor – Semestrul II – 
2019; 
               22. Informare privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală  Fălticeni în perioada 
01.01.2019 – 31.12.2019. 

             D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța propune includerea pe ordinea de 
zi a punctului Diverse, ca urmare a interventiei domnului Vasiliu Ionel care si-a exprimat 
intenția de a lua cuvântul în fața consiliului local. 
            Se supune la vot, ordinea de zi fiind aprobată în totalitate cu 19 voturi pentru. 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv procesul – verbal al 
şedinţei din data de 11.02.2020. 

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare 
procesul – verbal al şedinţei anterioare, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru. 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli în 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, ing. Arteni Gheorghe – 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, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru administraţie 

publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 15 voturi pentru și 4 
abțineri(d-na consilier local Popa-Ion Olguța, d-l consilier local Fodor Dan, d-l consilier 
local Pascariu Ghiorghiță. 

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 

IANUARIE 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, ing. Arteni Gheorghe – 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, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru.   
           Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea Planul de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind 
serviciile sociale 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 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 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 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 consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:  

Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 

 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind modificarea statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni prin transferarea a 

două posturi de asistenţi medicali de la Compartimentul neonatologie la Secţia Pediatrie 

- 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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 consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 17 voturi “pentru”. D-na. 
cons. local Cojocaru Liliana și d-na consilier local Chirilă Violeta nu participă la 
dezbateri şi nu-şi exercită dreptul de vot. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind modificarea prevederilor HCL nr. 180/25.11.2019 pentru  aprobarea înfiinţării 

Direcției de utilități publice, instituție publică de interes local cu personalitate juridica - 
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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 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 introducere teren în intravilan în vederea construirii a două locuinţe (P+M)” 
generat de imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului Fălticeni, strada 
Plutonier Ghiniţă, identificat prin nr. cadastral 33617, proprietatea domnului Vasiliu 

Cristian - 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  “Întocmire PUZ  în vederea 

construirii a unui cartier cu 10 locuinţe individuale ( S+P+1E), Magazin Mixt (S+P+1E), 
sistematizare verticală şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul 



Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava Minunată, identificat prin 

nr. cadastral 33942”- 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate 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 – prin întocmire PUZ, 
generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. 

Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528” - 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţii de urgenţă în 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 19 voturi pentru. 
       Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea unui schimb de locuinţe sociale între titularii contractelor de închiriere 

- iniţiator,viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 

 D-nul viceprimar, ing.Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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 consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 35625  și  40503,  

proprietate privată a  Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38888,  respectiv suprafaţa de 45133 

m.p. situată pe  str.Horticolei(intravilanul Municipiului Fălticeni),  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 iniţierii proiectului de hotărâre. 

D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind completarea şi modificarea Inventarului bunurilor imobile 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 19 voturi pentru. 
 



 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului 

Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor 

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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur aferente obiectivelor de 

investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni“ și “Extinderea și 
reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, 

Vatra Dornei și Rădăuți”  - 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 19 voturi pentru. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea  Devizului general actualizat ca urmare a atribuirii tuturor contractelor 

din cadrul proiectului REABILITARE TERMICĂ  CANTINĂ „ COLEGIUL NAŢIONAL NICU 

GANE” din Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava– cod SMIS 117844 - 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu.18 voturi pentru. D-na 
consilier local, prof.Corbu Luminița nu a participat la dezbateri și nu și-a exercitat 
dreptul de vot. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind modificarea anexelor la HCL nr. nr. 59/27.03.2018 referitoare la aprobarea 

contractării unei finanțări 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
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 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, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu cu 19 voturi pentru. 
           Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Raportul de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor – Semestrul II – 2019. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman precizează că a fost pus pe 
ordinea de zi a sedinței pentru informare. 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Informare privind 
activitatea desfăşurată de Poliţia Locală  Fălticeni în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. 

La punctul Diverse ia cuvântul domnul Vasiliu Ionel care face anumite referiri la 
modul de întocmire și aprobare a bugetului local pentru anul 2020. 
           Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
    Cons. local, ing. Arteni Gheorghe                             Jr. Mihaela Busuioc 
 


