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Şedinţa a fost convocată de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 520 din 21.09.2021, în conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, alin. 1, lit. a, 
alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

  La şedinţă participă un număr de 19 consilieri locali din 19 convocați . 
              D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Buna ziua! Bine ați venit la ședința! Voi 
face eu onorurile în locul domnului primar, care a fost nevoit să își ia trei zile de concediu. Ați 
primit materialele, iar suplimentar, pe ordinea de zi au mai aparut trei proiecte de hotărâre şi o 
adresă a Alianţei pentru Unirea Românilor. 
             Se supune la vot ordinea de zi în totalitate respectiv: 
             Proiectul ordinii de zi :            
                 1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 26.08.2021, 01.09.2021, 
07.09.2021 şi 17.09.2021; 
                2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de 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; 
     3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare 
selectivă “ Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul 
Fălticeni – ediţia a VII – a, în anul şcolar 2021 – 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
     4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Introducere 
teren din extravilan în intravilan pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE 
INDIVIDUALE(P+1) prin întocmire PUZ” generat de imobilul situat în extravilanul şi 
intravilanul Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, str.Sublocotenent Grigoraş, f.n., 
identificat prin nr.cadastral 31328, proprietatea UNGUREANU MARCELA-MONICA şi 
UNGUREANU VASILICĂ - 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; 



               5. Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru 
vânzarea a două suprafeţe de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în 
vederea construirii unor garaje - 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; 
               6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcţii al 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; 
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei ec. Florea Laura, şef Serviciu 
financiar – contabilitate, responsabilă de completarea şi ţinerea la zi a Registrului de 
evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale 
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 si Comisia 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
            8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si 
Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 
            9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării în continuare a serviciilor 
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Muzeului de Artă “Ion Irimescu” 
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; 
            10. Proiect de hotărâre privind  repartizarea prin închiriere a unei  locuinţe pentru 
tineri destinate închirierii - 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; 
            11. Proiect de hotărâre privind aprobarea redenumirii obiectivului de investiţii 
“Construire  unitate şcolară tip creşă în Municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu, 
nr. 5, judeţul Suceava“ în “Construire creşă medie în Municipiul Fălticeni, strada Nicolae 
Beldiceanu, nr. 5, judeţul Suceava “  - 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; 
           12. Proiect de hotărâre privind suspendarea contractelor de închiriere încheiate înre 
Municipiul Fălticeni şi agenţii economici, având ca obiect spaţii comerciale din incinta 
unităţilor de învăţământ, pe perioada declarării la nivel naţional a stării de alertă/urgenţă - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru 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; 
           13.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării licitaţiei publice deschise 
pentru închirierea imobilului – clădire în suprafaţă de 32 m.p., situat pe str. Topitoriei, 
zona bl. 2, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea utilizării acestuia ca 
magazie - 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; 
           14. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării plății sumei de 2000 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu - 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; 
 15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
octombrie – decembrie 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

 Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia 
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Comisia pentru învăţământ, sănătate, 
cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si Comisia pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
             16. Cererea înregistrată la nr. 18540/25.08.2021 adresată Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni de către domnul Dăscălescu Gheorghe. 
             17. Proiect de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni 
în organizarea competiţiei de kickboxing Pitbull Fighting Network care se va desfăşura în 
perioada 8-9 octombrie 2021 la Sala de Sport “Gabriel Udişteanu” - 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; 
                   18. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului 
Municipal Fălticeni asupra imobilului - construcţie Spital Municipal – local vechi, situat pe 
Cuza Vodă nr. 1 (fost sediu pe str. Mihai Eminescu nr. 6), proprietatea privată a 



Municipiului Fălticeni, având nr. cadastral 37367 – C9- 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; 
                   19. Proiect de hotărâre  privind dezmembrarea unui imobil-teren, proprietatea 
publică a Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 

Spre avizare: Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura, 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; 

       20.  Cererea Alianței pentru Unirea Românilor adresată Consiliului Local al 
municipiului Fălticeni. 
             Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 
  D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela aduce la cunoştinţa consiliului local că 
proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa extraordinară întrunesc condiţiile prevăzute la 
art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, adică sunt însoţite de referatele de aprobare ale iniţiatorului, rapoartele 
de specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au 
condus la respectiva iniţiativă.             
             Se supun la vot procesele – verbale ale şedinţelor din data de 26.08.2021, 01.09.2021, 
07.09.2021 şi 17.09.2021, acestea fiind aprobate cu 19 voturi „ pentru”. 
             Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman.  
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:       Avizul 
comisiilor. 

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

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

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil.aț 
            D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Ați citit și studiat, cu siguranță. Avem o 
modificare, în rețeaua de străzi urbane, pentru reabilitare. Am fost nevoiți să scoatem temporar 
strada Tudor Vladimirescu, Ion Creangă și Nicolae Bălcescu. Astfel, sumele cu care vrem să 
majorăm bugetul vor fi diferite. Se întâmplă din două motive aceste lucruri: aceste străzi urmează 
să mai suporte lucrări utilitare și al doilea factor este necesitatea de a ne înscrie în plafonul 
pentru municipii, la banii alocați prin Programul Anghel Saligny. Cu cele trei străzi se depășea și 
nu vrem să nu fie eligibil proiectul. Așa cum ați studiat și dumneavoastră, dorim majorarea 
bugetului cu 132.000 lei.            
   D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții? 
Nu sunt. 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  19 voturi  „pentru”. 
            Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre  privind 
aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă activ…colectează 
selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – ediţia a VII – a, în anul şcolar 
2021 – 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 



             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:      Avizul 
comisiilor. 

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

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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Așa cum bine știți, este al şaptelea an în 
care ne dorim să avem acest concurs, pentru a stimula și a conștientiza în continuare elevii 
Municipiului Fălticeni privind colectarea selectivă. În ceilalți ani au fost rezultate remarcabile, s-a 
văzut și zilnic în modul în care și populația colectează selectiv . Acești bani, după cum știți, care 
vor fi alocați în funcție de cantitatea de deșeuri reciclabile și valoarea acestora, vor fi repartizați 
celor care vor avea rezultatele cele mai bune. Ați văzut premiile, mențiunile, nu cred că are rost 
să le mai repet. Va fi doar o mică corecție.  La înscrierea la concurs va fi o modificare, se va face 
până la data de 8 octombrie 2021, pentru că ne presează timpul și supun aprobării 
dumneavoastră analiza și aprobarea proiectului cu modificarea respectivă.   
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții? 
Nu sunt. 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  19 voturi  „pentru”. 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei de urbanism ”Introducere teren din extravilan în intravilan 
pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE INDIVIDUALE(P+1) prin întocmire PUZ” 
generat de imobilul situat în extravilanul şi intravilanul Municipiului Fălticeni, judeţul 
Suceava, str.Sublocotenent Grigoraş, f.n., identificat prin nr.cadastral 31328, proprietatea 
UNGUREANU MARCELA-MONICA şi UNGUREANU VASILICĂ - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:       Avizul 
comisiilor. 

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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Am primit această solicitare din partea 
domnilor Ungureanu Marcela și Ungureanu Vasilică, pentru includerea unui teren extravilan în 
intravilan. Suprafața de teren pe care dumnealor vor să edifice locuințele este cumulată, o parte 
teren extravilan, o parte teren intravilan. Numai în intravilan se poate construi.  
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții? 
Nu sunt. 
              Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  19 voturi  „pentru”. 
              Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
organizarea licitaţiei publice deschise pentru vânzarea a două suprafeţe de teren, 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor garaje - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:      Avizul 
comisiilor. 

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



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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Este o situație cu care se confruntă 
Municipiul Fălticeni. S-au construit multe parcări, au fost construite și garaje. Încă este cerere de 
locuri de parcări și de garaje. S-au identificat două parcele care s-ar putea face garaje și le 
scoatem la licitație. S-a făcut o evaluare, conform legii ,și prețurile pentru fiecare suprafață le-ați 
văzut. 
              D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Înainte de a trece la dezbateri, 
vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentanților dumneavoastră în comisia de 
evaluare, un titular și un supleant. 
             D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Propun ca membru titular pe domnul Sandu 
Ioan-Sergiu și membru supleant pe domnul Matei Gabriel.  
             D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Alte propuneri vă rog!                      
  D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Nu am înțeles partea de motivație și de 
oportunitate vis a vis de organizarea acestor licitații și voi pune puțin într-un context . Asta 
cu  garajele e destul de răspândită la noi în oraș. E un oraș sufocat de mașini, cu puține spații 
verzi. Garajele s-au construit cum s-au construit, impactul este pe termen lung și foarte lung. Nu 
înțeleg de ce identificăm 20 și 60 de metri pătrați . Ne autosesizăm că ar fi oportun din punct de 
vedere economic, când sumele sunt derizorii. Înainte chiar de a veni aici am fost în zonă, acolo. 
Garajele alea supraetajate arată sinistru din punctul meu de vedere. S-au făcut și  niște bussines-
uri la parter. Avem o viziune arhitecturală în sensul acesta sau care e povestea cu garajele 
astea?  

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: S-au identificat aceste parcele, împreună 
cu cei de la urbanism. Aceasta este opțiunea. O propunem dumneavoastră  ca să o analizați. 
Există un caiet de sarcini. Nu ne interesează pe noi cine ia, cum ia, în funcție de situația care va 
fi la fața locului. 

D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu:  Eu am înțeles asta, eu aș fi avut nevoie de 
o ințelegere suplimentară. Plecând de la asta, putem extrapola și tot ce înseamnă teren în 
stânga sau în dreapta, dacă asta este oportunitate economică a orașului, să dăm drumul la 
licitație, să facem garaje, dacă asta rezolvă vreo problemă. Aici nu înțeleg. 
            D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Sunt multiple oportunități economice, 
asta e una din acele multiple oportunități economice. 
            D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Nu am înțeles. Poate colegii mei au înțeles 
mai bine.   

 D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan: Vă deranjează faptul că se 
construiesc două garaje acolo? 

 D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: V-am spus, nu e vorba de acolo sau în altă 
parte. Această abordare, cu garajele, mi se pare că sufocă și estetic, și funcțional, orașul. 
Suntem într-un oraș în care se stă zeci de minute în trafic. Suntem într-un oraș unde locurile de 
parcare sunt o problemă. Construirea unui garaj, pe langă implicațiile, după cum spuneam, 
estetice, nu văd cum rezolvă, mie mi se pare că incurcă. Mai ales că impactul și posibilitatea de a 
reveni asupra acestei abordări nu se poate decât într-un timp foarte foarte lung. Eu aş putea 
înțelege o propunere, nu știu, să se ducă într-un spațiu verde, într-un loc de joacă, sau orice 
altceva. Dar să  mai faci garaje…mie-mi scapă oportunitatea. 

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Aceasta este abordarea noastră. Este un 
caiet de sarcini, au respectat toate cererile de urbanism, dumneavoastră aveți posibilitatea să 
aprobați sau nu. Explicații mai multe, din păcate, nu vă pot oferi . 

D-nul consilier localing.Gabriel Moroșanu:  Are rost să mai venim în ședință? Nu știu, 
zic și eu.  
            D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Adică putem vota online și de acasă, atâta 
timp cât nu se dezvoltă niște argumente. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru: Veți dezvolta mai multe cu dl. primar. 
Dacă așa au hotărât cei de la urbanism, că este un mod economic… 



             D-nul consilier local, ing. Moroșanu  Gabriel:  Ei nu hotărăsc. Noi hotărâm. 
 D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru: Au propus… Sunt mai în măsură ca 

să propună. 
 D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Ajungem la aceeași situație. Noi suntem 

efemeri în consiliul ăsta local. Poate suntem de 4 ani, de 8 ani sau cât o fi. Noi vindem o 
proprietate a orașului, o vindem noi. După noi, potopul. Așa s-au împroprietărit garaje. Terenul în 
centru nu se lungește, nu se lățește, nu poți face o parcare publică sub nici o formă. Şi vă dau 
exemplu de garaje, cum e în spate, nu știu exact, vis a vis de Cinema, în spatele blocurilor. Sunt 
niște garaje care au fost aprobate prin 1994-1995. Acolo putea fi făcut ori un bloc, ori o parcare 
publică. Ai împroprietărit, e proprietar. Ar trebui poate, concesiune. Concesiunea, în anumite 
condiții ale legii , se poate anula. Haide să ne gândim și pentru copiii noștri, pentru nepoțiii noștri. 
Nu-i corect așa! 

D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru: Alte întrebări dacă mai aveti pe tema 
asta?  

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc:   În urma exercitării votului 
secret, rezultatele sunt următoarele: 13 voturi a obținut domnul Sandu Sergiu, 13 voturi domnul 
Matei Gabriel. Celelalte voturi sunt nule, nu sunt încercuite variantele.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre în totalitate, acesta fiind aprobat cu 13 voturi 
”pentru” şi 6 voturi “contra”( d-l Drăguşanu Octav, d-na Gavril Elena, d-l Mateiciuc Silviu,             
d-l Moroşanu Gabriel, d-l Stoica Cozmin şi d-l Vasiliu Ionel). 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind               
suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni  - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman;  
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:      Avizul 
comisiilor. 

 Dnul consilier local. Jr. Murariu George-Bogdan -- președinte comisia economică: 
Aviz favorabil.  

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

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Spitalul Municipal a solicitat 
suplimentarea statului de funcții cu acest post, de medic specialist, specializarea medicină de 
urgență. Mai ales în contextul actual, este neaparat necesar să avem un numar cât mai mare de 
medici. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  16 voturi  „pentru” 3 abțineri     
(d-na Cojocaru Liliana, d-na Chirilă Violeta și d-na Edu Anca).                                         
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
desemnarea doamnei ec. Florea Laura, şef Serviciu financiar – contabilitate, responsabilă 
de completarea şi ţinerea la zi a Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a 
Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon : În urma auditului exercitat de Curtea de 
Conturi Suceava s-a constatat obligativitatea ca, în consiliul local să aprobăm ca o persoană să 
țină Registrul de Evidență a Garanțiilor Locale și ținând cont de faptul că doamna economist 
Florea Laura completează și ține la zi și Registrul de Evidență a  Datoriilor Publice  Locale, am 
considerat oportun să o desemnăm pe dumneaei pentru ambele activități și propun analizei și 
aprobării dumneavoastră acest proiect de hotărâre. 



             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  din 19 voturi  „pentru”.                                         
             Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind   
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin - Alexandru – preşedinte de ședință:       Avizul 
comisiilor. 

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

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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Am mai avut acest proiect, însă s-a venit 
cu o nouă abordare, adică acei reprezentanți ai consiliului local care își desfăsoară activitatea în 
unitățile de învățământ respective, nu pot fi și cadre didactice, și reprezentanți ai consiliului local. 
Atunci vă propun desemnarea altor reprezentanți în acele situații, în acele unități de învățământ. 

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc:  După ce am adoptat hotărârea 
de consiliu local în data de 17.09.2021 tot pe aceeași temă, a apărut un ordin al Ministrului 
Educației, în baza căruia membrii consiliului de administrație nu trebuie să aibă calitatea de 
cadru didactic în unitatea de învățământ respectivă. Din același consiliu de administrație nu 
trebuie să facă parte rude până la gradul IV, deci dacă știți că aveți la școală rude care au 
posibilitatea de a fi în consiliile de administrație, ar fi bine să vă propuneți în altă parte, să nu 
existe incompatibilități; o altă condiție este să nu dețină funcție de conducere la Inspectoratul 
Școlar Județean, să nu fie condamnați sau sancționați disciplinar în ultimii doi ani. Astea sunt 
condițiile de noutate reglementate prin noul ordin. 

D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Dar cred că s-au respectat la ședința trecută 
ordinară. 

 D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc:  Avem o  excepție. 
 D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Avem o excepție? 
 D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: La Colegiul „Nicu Gane” 

domnul Darabă Iulian și doamna Corbu Luminița nu mai pot face parte din consiliul de 
administrație. 

 D-nul consilier local, prof.Matei Gabriel: Trei excepţii. 
 D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Şi domnul Matei Gabriel. 
Îm acest sens, suntem obligați să revenim cu proiectul de hotărâre. De asta vă rog să 

faceți propuneri din nou. Sunt patru excepții, cu d-na Dulgheriu. 
În urma execitării votului dumneavoastră, avem următoarele rezultate: 
- Colegiul ”Nicu Gane” - Matei Gabriel 14 voturi, Cojocaru Liliana 14 voturi,  Murariu 

Bogdan 14 voturi , Vasiliu Ionel 5 voturi, Moroșanu Gabriel 5 voturi, Drăgușanu Octav 5 voturi . 
- Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”- Ilie Cosmin 14 voturi , Haidău Răzvan 14 voturi , 

Corbu Luminița 14 voturi, Vasiliu Ionel 5 voturi, Drăgușanu Octav 5 voturi , Moroșanu Gabriel 5 
voturi . 

- Colegiul ”Vasile Lovinescu” – Sandu Sergiu, Darabă Iulian, Pintilii  Marius câte 14 
voturi , Vasiliu Ionel , Drăgușanu Octav și Moroșanu Gabriel câte 5 voturi..   

- Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” - Corbu Luminița, Edu Anca 13 voturi , 
Mateiciuc Silviu, Stoica Cozmin  câte 6 voturi.  

-Școala Gimnazială ”Ion Irimescu” - Murariu Bogdan 13 voturi , Cojocaru Liliana 13 voturi , 
Mateiciuc Silviu 7 voturi, Stoica Cozmin 14 voturi. Deci aici fiind vorba de 3 reprezentanți, domnul 
Murariu Bogdan, doamna Cojocaru Liliana și domnul Stoica Cozmin vor fi desemnați în consiliul 
de administrație.           
            -Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” - Chirilă Gabriela, Ilie Cosmin câte 13 voturi , 
Mateiciuc Silviu, Stoica Cozmin câte 4 voturi, Moroșanu Gabriel și Drăgușanu Octav câte 2 voturi.  



         -Școala Gimnazială ”Ioan Ciurea” - Haidău Răzvan și Sandu Sergiu câte 14 voturi, Vasiliu 
Ioneș și Moroșanu Gabriel câte 5 voturi.    

-Grădinița cu Program Normal ”Voinicelul” – Dulgheriu Maria și Pintilii- 14 voturi, Vasiliu 4 
voturi, Moroșanu 4 voturi  și un vot nul.                                                                                                                
            -  GPP ”Pinocchio” - Cojocaru Liliana, Darabă Iulian câte 13 voturi, Mateiciuc Silviu, 
Stoica Cozmin câte 6 voturi.  
            - Clubul Copiilor- Edu Anca 14 voturi, Vasiliu Ionel 5 voturi.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre în totalitate, acesta fiid aprobat cu 19 voturi 
”pentru”. 
             Se trece la următorul punct de pe ordionea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea contractării în continuare a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare a Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 
           D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:  Avizul 
comisiilor. 
           D-nul consilier local, jr. Murariu George-Bogdan - președinte comisia economică: 
Aviz favorabil.  
           D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru învăţământ:  
Aviz favorabil. 
           D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
              D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Ţinând cont că Muzeul de Artă “Ion 
Irimescu” este institutie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local, nu 
deține structură organizatorică cu post de consilier  juridic, considerăm oportună și necesară 
încheierea unui contract de asistență, consultanță și reprezentare juridică în limita sumei de 2000 
lei pe lună. Asta în urma solicitării făcute de conducerea muzeului Având în vedere că pe 
31.12.2021, contractul de management al muzeului ajunge la final, propun încheierea 
contractului de reprezentare juridică până la această dată. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții?  
             D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: O singură întrebare am. Văd că ar trebui să 
votăm pâna la limita de 2000 lei lunar, indiferent dacă este sau nu nevoie de acest serviciu. Ele 
se decontează pentru o anumită societate? Noi le aprobăm, se consumă sau nu se consumă 
suma respectivă? 
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Se consumă dacă există în luna  
respectivă activitate, vis-a-vis de reprezentare. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel: Doar în caz de nevoie. 
             D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Proiectul nu prevede treaba asta. Știu cum 
este, am trecut prin procese, e posibil să ai nevoie de banii aștia sau să nu ai nevoie. Dacă noi îi 
dăm de la bugetul local către muzeu, nu este o problemă dacă este nevoie de ei, dar dacă  nu 
este nevoie, se decontează sau nu? 
              D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Aceste servicii nu ai cum să le decontezi, 
pentru că se decontează pe baza unei facturi.  
              D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: În momentul în care se contractează  serviciile 
juridice de consultanță și asistență, este un contract cu o decontare lunară. Asta este problema. 
              D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Există posibilitatea să fie un contract tip 
abonament.  
             D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Asta este, proiectul nu precizează cine este 
contractantul și dacă există un contractant. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel: Nu este un contract tip abonament sub nicio 
formă, doar că mai are probleme cu reprezentarea în instanță și probabil asta e. 
             D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: A mai fost discuția asta și anul trecut, eu îmi 
aduc aminte foarte bine… 
              D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Sumele se reglementează la rectificarea 
bugetară, plusuri, minusuri, se diminuează, sau se măresc. 



             D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Eu îmi aduc aminte că a fost o discuție și în 
cadrul spitalului, unde la spital vorbim de alt nivel, vorbim  de altceva, dar la muzeu este rar și 
stim că procesele pe care le-a avut muzeul au fost doar cu angajații, toate au fost pierdute din 
câte cunosc eu, probabil la evaluare și cei care au fost aleși ședința trecută, cea ordinară, să 
evalueze activitatea managerului, vor  vedea dacă e nevoie de suma aceasta. Practic din proiect 
asta rezultă că se decontează lunar, este un serviciu contractat și se deconteaza la sfârșitul 
anului la propunerea dumneavoastră, la 31.12.2021.  Noi ar trebui să mai cheltuim  încă 6000 lei, 
nu? 
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Se spune aici, în limita sumei de 2000 
lei, dar dacă într-o lună depașeste, asta este o medie. Dacă într-o lună nu avem activități, cum să 
plătim? Cum să plătim fără activitate? 
            D-nul consilier  local, ec. Mateiciuc Silviu: Dar să fie explicit până la urmă.  
            D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Era corect să avem informația și din 
contabilitate, dacă se decontează, practic , e o prelungire a contractului.   
            D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Aveți posibilitatea să interveniți cu 
amendament la proiect.  
            D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Ar trebui să specificăm „… doar dacă este 
cazul”.  
            Dna secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Având în vedere că sunt câteva 
dosare  pe rolul instanțelor, nu e posibil să nu existe o reprezentarea muzeului de către firma de 
avocatură, iar dacă nu se  cheltuiesc nu e nici o problemă, banii rămân în bugetul instituției. 
            Dnul consilier local, ing Vasiliu Ionel: Eu am adresat întrebarea dintr-un singur motiv: 
mi-aduc aminte că la ședința trecută, cea ordinară, în raportul Curții de Conturi, am văzut ca 
activitatea de management de la muzeu a lăsat de dorit, practic aceste procese au fost toate 
pierdute și noi am decontat iarăși prin vot în Consiliul Local și penalitățile de judecată. Da? 
Pierderile. Este o realitate. Totodată proiectul de hotărâre spune că se aprobă  contractarea în 
continuare a serviciilor fără nici o altă clauză. Asta era întrebarea, dacă se justifică, avem 
contracte sau se decontează, indiferent dacă există activitate sau nu există activitate din punct 
de vedere juridic. 
            Dna secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Asta ce vă spuneam și eu, 
activitate va exista cu siguranță, pentru că acele dosare sunt pe rol și sunt și câte două sau trei 
termene pe lună. Și exprimarea, „reprezentarea în continuare”  are la bază aprobarea din 2019 în 
ce privește contractarea acestor servicii juridice. Având în vedere nu au angajat consilier juridic, 
este mult mai rentabil să contracteze serviciile juridice de reprezentare. 
            Dnul consilier local, ing Vasiliu Ionel: eu aș propune modificarea art. 1, se aprobă 
„decontarea prin contractare în continuare a serviciilor  de asistență juridică  și reprezentarea 
Muzeului de Artă “Ion Irimescu” începând de la data contractului și până la 31.12.2021, în limita 
sumei de 2000 lei  pe lună, doar dacă se justifică necesitatea acestor cheltuieli”. Dacă există 
dosare și se justifică, nu e nici un fel de problemă, iar dacă au pauze de o lună două, să nu se 
poată deconta. Noi nu putem urmări dacă sunt dosare sau nu sunt dosare. 
           Dna secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Înțeleg că ați propus un 
amendament? 
           Dnul consilier local, ing Vasiliu Ionel: Este o propunere de modificare de articol. Așa 
este corect.  
           Dna secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Se supune la vot amendamentul 
propus, acesta  fiind aprobat cu  din 19 voturi  „pentru”.      
           Se supune la vot și proiectul de hotarâre în totalitate, fiind aprobat cu  din 19 voturi  
„pentru”.      
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect  privind  repartizarea prin 
închiriere a unei  locuinţe pentru tineri destinate închirierii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
– Cătălin Coman;  
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:   Avizul 
comisiilor. 



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

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

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: În urma renunțării domnului Pricop Daniel 
la contractul de închiriere, la o locuință de tip garsonieră, de la ANL-urile de pe strada Topitoriei,  
s-a întrunit comisia de repartizare a locuințelor, au fost contactați toți cei care erau pe lista de 
priorități. Următoarea pe listă este doamna Anița Olimpia. 
             D-nul consilier local, jr. Murariu George – preşedinte de comisie: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 19 voturi  „pentru”.   
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea redenumirii obiectivului de investiţii “Construire  unitate şcolară tip creşă în 
Municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu, nr. 5, judeţul Suceava“ în “Construire 
creşă medie în Municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu, nr. 5, judeţul Suceava “  - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

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

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

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
              D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Ştiți că am aprobat o hotărâre pentru 
„construire unitate şcolară tip creşă în Municipiul Fălticeni”, iar această investiție se va realiza 
prin Compania Națională de Investiții, care ne-a transmis prevederile Ordinului MDLPA 
1207//2021  în care este aprobată realizarea obiectivului cu următoarea denumire : “Construire 
creşă medie”, astfel încât vă propun inițierea unui proiect de hotărâre privind redenumirea 
obiectivului de investiții “Construire  unitate şcolară tip creşă în Municipiul Fălticeni, strada 
Nicolae Beldiceanu, nr. 5, judeţul Suceava“ în “Construire creşă medie în Municipiul Fălticeni, 
strada Nicolae Beldiceanu, nr. 5, judeţul Suceava “.  
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  19 voturi  „pentru”. 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect privind suspendarea 
contractelor de închiriere încheiate înre Municipiul Fălticeni şi agenţii economici, având ca 
obiect spaţii comerciale din incinta unităţilor de învăţământ, pe perioada declarării la nivel 
naţional a stării de alertă/urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;  
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:  Avizul 
comisiilor. 

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

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

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: În condițiile pandemiei s-a emis un cadru 
legal prin care unitățile care deserveau în interiorul spațiilor școlare, să li se acorde facilitatea 
fiscală de a nu plăti chirie pe perioada în care unitățile școlare sunt închise. Consiliul de 



administrație al şcolilor și-a exprimat  dorința, chiar în condițiile în care elevii vin la școală,  de a 
nu fi deschise respectivele unități. Nu știm evoluția, dar dacă se vor închide, ei nu pot să își 
desfășoare activitatea. Conform cadrului legal, considerăm că putem veni cu această facilitate 
către agenții economici respectivi și vă propun analizei acest proiect de hotărâre. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  din 19 voturi  „pentru”.       
           Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect privind aprobarea 
organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea imobilului – clădire în suprafaţă de 
32 m.p., situat pe str. Topitoriei, zona bl. 2, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în 
vederea utilizării acestuia ca magazie - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:  Avizul 
comisiilor. 

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

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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Avem acest spațiu pe strada Topitoriei. 
Există cerere pentru închirierea spațiului respectiv. Conform cadrului legal, se poate efectua 
această închiriere, cu organizarea unei licitații. Propunem un preț minim de pornire la licitație de 
150 lei/lună și încheierea contractului pe o perioadă de minim 5 ani, cu posibilitate de prelungire 
a contractului, pe metru pătrat. 

D-nul consilier local, ing.Vasiliu Ionel: Este o neconcordanță acolo. Dacă vă uitați la 
articolul 3 în hotărâre spuneți 150 lei/m.p./lună, iar în toate referatele este 150 lei pe lună. Deci 
undeva este o greșeală. 

D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: 150 lei pe lună. Nu pe metrul pătrat. 
D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: La articolul 3 scrie 150 le/m.p. În hotărâre scrie 

150 lei/m.p./lună  
D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Este puțin probabil să fie pe metru pătrat. 
D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel:  Exact. E puțin probabil, dar trebuie corectat. 
 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Am luat-o și eu logic, ca să fiu sincer. 

Sunt 32 de metri pătrați ori 150. Pentru o magazie ar ajunge la o sumă fabuloasă. Deci 150 lei pe 
lună, pentru cei 32 mp. 

D-na consilier local, ed.  Dulgheriu Maria:  Ca membru titular îl propun pe domnul 
Matei Gabriel și ca membru supleant îl propun pe domnul Răzvan Haidău. 

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc:   Alte propuneri mai sunt?  Nu. 
În urma exercitării votului secret, domnul Matei Gabriel a obținut 15 voturi, iar domnul 

Haidău Răzvan  14 voturi. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre în totalitate fiind aprobat cu 18 voturi  „pentru” și 1  
„abținere”(dl. consilier local, ing. Vasiliu Ionel). 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea efectuării plății sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în 
baza unui titlu executoriu - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

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



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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Printr-o hotărâre de consiliu local din 
2013, o suprafață de 872 m.p, situată pe Dimitrie Leonida, lângă calea ferată, a fost inclusă în 
inventarul privat al Primăriei Municipiului Fălticeni, ca bun imobil. CFR București au contestat, au 
intentat un proces care a durat câțiva ani. A venit hotărârea definitivă prin care au câștigat 
procesul. Cel care pierde trebuie să plătească cheltuielile de judecată. Fiind hotărâre definitivă, 
trebuie să plătim aceste cheltuieli, altfel sumele vor fi mai mari, cu penalitățile respective. Astfel 
propun spre analiza și aprobarea dumneavoastră acest proiect privind aprobabrea efectuării plății 
sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată, stabilit în baza unui titlu executoriu. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții? 
             D-nul consilier local, ing. Vasiliu Ionel: Eu am o întrebare: este parte din teren sau 
terenul a fost ocupat în timpul acesta? Avem chiriași, avem clădiri, avem containere acolo? 
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Nu. Între timp terenul a fost schimbat şi a 
fost vândut. Dar toate acestea vor reveni pas cu pas. Acestea intră  în posesia CFR-ului, 
dumnealor trebuie să dea în judecată persoana care deține terenul și îl vor lua. Cred că aceștia 
sunt pașii. Vor intra în posesia lui. Niste pași legali. Noi am rămas în aceasta situatie în care 
pierzând, trebuie să plătim cheltuieli de judecată. 
             D-nul consilier local, ing.Vasiliu Ionel:  Vom cheltui mai mult, pentru că în momentul 
în care noi am pus la dispoziție cuiva un teren care era liber de sarcini din partea noastră, dar 
practic  nu era , vom plăti. Strămutări și ce vor mai fi. Se pare că nu era al nostru.   
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Ideea era constructivă, pe terenul ăla se 
putea construi.  
             D-nul consilier local, ing.Vasiliu Ionel:  Da, este corectă. Vroiam să știm despre ce 
este vorba. Nu e o problemă. 
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Terenul este grevat de canale și atunci 
Primăria a făcut schimb cu cineva ca să poată pună în posesie teren arabil. S-a făcut teren 
arabil. S-a dorit un lucru evident corect. Se poate verifica. 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții? 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  din 19 voturi  „pentru”. 
             Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie – decembrie 2021 - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

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

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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: După cum știm, trei luni durează 
activitatea unui președinte de sedință. S-a epuizat cu ședința de astăzi mandatul domnului Ilie, 
deci vă rog să faceţi propuneri. 
             D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Propun ca președinte de ședință pe 
perioada următoare pe domnul Matei Gabriel . 

 D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru:  Mai aveți și alte propuneri? Nu. 
 În urma votului deschis a fost ales preşedinte de şedinţă pentru perioada octombrie – 

decembrie domnul consilier local, prof. Matei Gabriel, cu 14  voturi „pentru”, 1 vot „contra”         
(dl Moroşanu Gabriel) și 3 abțineri (dl Matei Gabriel, dl Vasiliu Ionel şi dl Mateiciuc Silviu). 



             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv privind aprobarea calităţii de 
partener a Municipiului Fălticeni în organizarea competiţiei de kickboxing Pitbull Fighting 
Network care se va desfăşura în perioada 8-9 octombrie 2021 la Sala de Sport “Gabriel 
Udişteanu”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Avizul 
comisiilor. 

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

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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Toată lumea îl cunoaște pe acest mare 
sportiv al municipiului Fălticeni, care  organizează această gală la Fălticeni, lucru care ne 
onorează și considerăm că în felul acesta Municipiul Fălticeni este promovat, mai ales că 
această gală va fi transmisă de postul de televiziune TVR1. Ne dorim să fie câți mai mulți 
spectatori, în condițiile în care, în funcție de situația pandemică, vom vedea cum facem, să avem 
un spectacol cât mai bun și spectatori cât mai numeroși. Fiind un proiect de amploare, vă propun 
aprobarea calității de partener al Municipiului Fălticeni  pentru organizarea în parteneriat 
cu  Asociația Clubul Sportiv Absoluto Cotroceni a Competiției Kickboxing Pitbull Fighting 
Network, desfășurată în perioada 8-9 octombrie 2021, la Sala de Sport „Gabriel Udișteanu”. 
Bineînțeles că vor fi cheltuieli în desfășurarea acestei competiții și vă propun alocarea de la 
bugetul local a sumei de 73.000 lei, în vederea acoperirii următoarelor cheltuieli: masă plus 
cazare 21.600 lei, lumini plus sonorizare plus scenă 51.400 lei. De asemenea vă propun să 
aprobăm  folosirea gratuită în perioada 7-9 octombrie 2021 a Sălii de Sport „Gabriel Udișteanu”.  
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru– preşedinte de ședință: Intervenții? 

 Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  17 voturi  „pentru”, 2 voturi 
„abțineri”. 
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv privind revocarea dreptului de 
administrare al Spitalului Municipal Fălticeni asupra imobilului - construcţie Spital 
Municipal – local vechi, situat pe Cuza Vodă nr. 1 (fost sediu pe str. Mihai Eminescu nr. 6), 
proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, având nr. cadastral 37367 – C9 - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:–  Avizul 
comisiilor. 

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

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

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

 D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Odată cu mutarea secţiilor care își 
desfășurau activitatea în spital, localul vechi, acest spital a rămas liber de sarcini. El va trebui 
demolat din mai multe motive: primul este vechimea, al doilea sunt bacteriile și așa mai departe. 
Este un pericol, așa că Spitalul Municipal Fălticeni ne-a cerut revocarea dreptului de 
administrare, ceea ce, conform cadrului legal, mai ales că acel spațiu, după demolare, va intra în 
sistematizare verticală, vor fi parcări, se vor face lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți.  
                D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: 
Intervenții? 
               Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  19  voturi „pentru”. 



    Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv privind dezmembrarea unui 
imobil-teren, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
– Cătălin Coman; 
               D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință:  Avizul 
comisiilor. 

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

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

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

   D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon:  Este referitor t la creșa medie, de care 
am făcut vorbire la un punct anterior. Acolo terenul este în suprafață mai mare, 8588 m2. Pe 
terenul pe care vom edifica creșa, suprafața este de 3615 m2. Atunci pentru a  putea  preda 
acesta către C.N.I., trebuie să facem divizarea terenului.  
              D-nul consilier local, dr. Ilie Cosmin-Alexandru – preşedinte de ședință: Intervenții? 
              Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  din 19 voturi  „pentru”. 

  Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv cererea Alianței Unirea 
Românilor pentru sediu. 

   D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Din păcate, nu prea avem spații 
disponibile. 

  D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Aici am o observație, vis a vis de solicitarea 
unui sediu. În caz că se identifică disponibilitate, mă gândesc că se ia în ordinea venirii 
solicitărilor, de-a lungul timpului. 

   D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Asa este! Să dea Dumnezeu să avem 
spații. 
               D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Mai știți poate ceva de proiectul acela, 
depus undeva în martie, vis a vis de filmarea și transmiterea live a ședințelor? S-au făcut undeva 
la 6 luni. Nici vaccinul nu mai e așa puternic. Și nu mi se pare încurajator. La un moment dat era 
o discuție în care domnul primar chiar ne cerea explicit să venim cu inițiative. Atât timp cât 
așteptarea se setează la câteva luni de zile, nu văd ce motivație ar mai avea cineva. Dacă știți, 
întâmplător…      

   D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Nu știu să vă spun. 
   D-nul consilier local, ec. Mateiciuc Silviu: Voi relua subiectul când  vine domnul 

primar. 
              Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv cererea înregistrată la nr. 
18540/25.08.2021 adresată Consiliului Local al Municipiului Fălticeni de către domnul 
Dăscălescu Gheorghe. 

  D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Este pentru  informare. 
              Dnul consilier local, dr. Ilie Cosmin - Alexandru  – preşedinte de ședință: Declară 
ședința închisă. 
              Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal. 
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