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încheiat astăzi, 28.10.2021, în cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 

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

Dispoziţia nr. 573 din 22.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, alin. 1, lit. a, 
alin. 2, alin. 3, lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare. 

   La şedinţă participă un număr de 17 consilieri locali din 19 convocați, lipsă fiind dl. 
consilier local, ing. Vasiliu Ionel și dl.consilier local Murariu Bogdan. 
               D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Bună ziua! Bine ați venit! Materialele 

de ședință v-au fost puse la dispoziție în termen legal. Sunt două proiecte de hotărâre 
suplimentare, care au apărut ulterior datei transmiterii către dumneavoastră a  materialelor, 

respectiv transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni și dezmembrarea unui 
imobil, proprietate privată a municipiului Făticeni. Avem și niște modificări foarte mici, pe care le 
vom discuta la momentul  parcurgerii proiectelor. Daca mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi? 

               D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel: Da. Propun punctul Diverse. 
     Se supune la vot ordinea de zi în totalitate respectiv:    
                1.  Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 27.09.2021, 13.10.2021 şi 
20.10.2021; 
                2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la 
data de 30.09.2021- 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 agrement, 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 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 
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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
organizat pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct  din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 

 Spre avizare: 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 aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 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 agrement si Comisia 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor; 
               6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “ Întocmire PUZ 
în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe colective(P+2E+M), alei, parcări şi 
racorduri unităţi,  generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Armatei F.N, 
identificat prin nr. cadastral 33844, proprietatea LOGHIN CONSTANTIN ŞI LOGHIN DIANA - 
ELENA”- 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; 
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUD –PLAN 
URBANISTIC DE DETALIU - Întocmire P.U.D. pentru “Construire  locuinţă (P), anexe, 
branşamente utilităţi şi împrejmuire parţială”, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, 
intravilanul municipiului Fălticeni, str.Artur Gorovei, f.n., identificat prin nr. cadastral 32316, 
proprietatea d-nei Chiticariu Maria - 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 repartizarea unor locuinţe situate în municipiul Fălticeni, 
str. Magazia Gării nr. 9, ap. 5 şi str. Maior Ioan, nr. 31, ap. 2  - 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 operaţiunii de apartamentare a blocurilor ANL 
situate în municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 88 şi bl. 90, având numărul cadastral 41400 – 
C1- 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, 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 atestarea apartenenței la domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni a unor  suprafețe de teren  - 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 și de arhitectura si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

 11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a 
unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de 

proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 



 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 vânzarea unor 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;        
             13.  Adresa Oraşului Milişăuţi nr. 7679/30.09.2021 privind retragerea unilaterală a Oraşului 
Milişăuţi din Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava. 
             14. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post 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 privind dezmembrarea unui imobil-teren, proprietatea 
privată 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 si Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

16. Diverse. 
           Ordinea de zi, în totalitate, se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 
 D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela aduce la cunoştinţa consiliului local că 
proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa extraordinară întrunesc condiţiile prevăzute la 
art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 ședințelor din data de 27.09.2021, 13.10.2021 şi 
20.10.2021, acestea fiind aprobate cu 17 voturi „pentru”. 
             Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – 
Cătălin Coman; 

 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 
 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița- secretar 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 învăţăm ânt:  
Aviz favorabil. 

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

 D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Aşa cum știți, contul de executie 

bugetară se aprobă anual, semestrial și la jumatatea anului. De data asta vorbim de contul de 
execuție bugetară la 30 septembrie 2021. Aveți în anexe, extrem de transparent, situația veniturilor 

și cheltuielilor. Fac o singură mențiune. Avem excedent din execuția bugetului 4.495.048 lei. 



Excedentul este 45 miliarde, ceea ce ne permite să realizăm toate cheltuielile funcționale și de 
dezvoltare pe care ni le-am propus. 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? Nu sunt... 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi „pentru”.   
              Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  

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

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

 D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Aici apar niște modificări față de varianta 

inițială pe care le-am discutat și în ședințele de comisii. Foarte pe scurt, în referatul de aprobare și 
în raportul de specialitate aveți exact sumele de cheltuieli pe care le propunem. Atât pe plus, cât și 
pe minus. Cheltuieli cu personalul, salarii primărie, Direcția de Utilități Publice -106.500 lei, naveta 
cadrelor didactice – 1.340 lei, delegare iluminat public – 8.500 lei, servicii la Direcția de Utilități 
Publice, material antiderapant, apă, canal – 28.000 lei, sare. Am luat hotărârea să avem stocuri 
suficiente, deoarece prețurile sar în mod spectaculos. Noi ne-am făcut rezerva necesară ca să o 
avem funcțională pentru o iarnă grea, dar am considerat să fim și mai bine pregătiți astfel încât să 
nu avem nici un fel de problemă. Fondul de rezervă bugetară îl majorăm cu 150.000 lei, bani pe 
care îi luăm de la clădirea policlinicii. Acolo am estimat o lucrare de 250.000 lei. Având în vedere 

că acolo  nu a fost făcută apartamentare, cumva o luăm de la capăt și va trebui să o facem. 
Apartamentare înseamnă un cadastru pentru fiecare cameră în parte. Nu a fost făcută, ne apucăm 
să o facem acum. Prin urmare nu putem cheltui toată suma alocată initial, până nu rezolvam 
problema asta. Nu ținem suma blocată și diminuăm fondul alocat. La fel la școli… bugetul de la 
Mihai Băcescu îl diminuăm cu 70.000 lei, iar de la Colegiul Vasile Lovinescu luăm suma de 80.000 
lei. Suma de 150.000 lei o redistribuim către şcolile care au nevoie,  respective Şcoala Al. I. Cuza - 
40.000 lei, datorită faptului că acolo a funcționat centrul de vaccinare, iar cheltuielile au fost mult 

mai mari și nu au fost în beneficiul lor, ci mai mult în beneficiul celor care s-au vaccinat acolo. Le 
dăm banuți să-și achite plata utilităților. Vom vedea pe viitor, deocamdată, noi ne asigurăm că 

unitățile de invățământ au bugetul alocat, pentru funcționare în condiții optime. La Dezvoltare, 
pentru Construire grădiniță avem proprie finanțare - 188.470 lei. Am semnat contractul de finanțare 

pentru construirea unei noi grădinițe cu program normal în Fălticeni, proiect cu finanțare 
europeană. Această sumă reprezintă bani europeni ca un fel de precontractare, un avans din 
partea lor, deci nu sunt bani de la bugetul local. Sunt aproape două miliarde din fonduri europene, 
nerambursabile.  
              D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? Nu sunt.. 
             Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 16 voturi „pentru”(domnul consilier 
local, prof.Marius Pintilii 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 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisiile de 
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor de 
director/director adjunct  din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

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

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



 D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: În perioada asta se organizează 

concursurile la nivel național, pentru directori și directori adjuncți. Metodologia prevede că trebuie 
să desemnăm câte un reprezentant din Consiliul Local în comisiile de evaluare a probei de interviu. 

Așa că, vă rog faceți propuneri. 
D-na consilier local, ed. Dulgheriu Maria: Propun la Colegiul Naţional “Nicu Gane” 

Fălticeni pe dl. Murariu Bogdan, la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni pe dl. Sandu Sergiu, 
la Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni pe dl.  Darabă Iulian, la Şcoala Gimnazială “Al. I.  Cuza” 
Fălticeni pe dl. Ilie Cosmin, la Şcoala Gimnazială “ Ion Irimescu” Fălticeni pe dl. Drăgușanu Octav – 
Anton, la Şcoala Gimnazială “ Mihail Sadoveanu” Fălticeni pe Darabă Iulian, la Şcoala Gimnazială 
“ Ioan Ciurea” Fălticeni pe dl.  Haidău Răzvan-Petrică, la G.P.N. “Voinicelul” Fălticeni pe Dulgheriu 
Maria şi la G.P.P. “Pinocchio” Fălticeni pe dna Cojocaru Liliana. 

D-na secretar general, jr. Busuioc Mihaela: Alte propuneri? Nemaifiind, se procedează la 
exercitarea votului secret. Din numărul total de 16 buletine de vot, toate valabile, s-a obținut 
următorul rezultat: Murariu Bogdan-13 voturi „pentru”, Sandu Sergiu-12 voturi „pentru”, Darabă 
Iulian(Colegiul Vasile Lovinescu) -12 voturi „pentru”, Ilie Cosmin-12  voturi „pentru”, Dragușanu 
Octav-16 voturi „pentru”, Darabă Iulian(Sc.Gim.Mihail Sadoveanu)-12 voturi „pentru”, Haidău 
Răzvan-12 voturi „pentru”, Dulgheriu Maria-13 voturi „pentru” și Cojocaru Liliana-13 voturi „pentru”. 
           Se supune la vot, proiectul de hotarâre în totalitate fiind aprobat cu 15 voturi „pentru” 
(doamna consilier local Corbu Luminița și domnul consilier local Pintilii Marius nu participă la 
dezbateri și nu își exercită dreptul de vot).   
            Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna 
SEPTEMBRIE 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
            D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  

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

D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
            D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E atributul consiliului local de a  aproba 

naveta personalului didactic. Documentele sunt primite de la unitățile de învățământ . 
D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 

           Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”. 
            Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind   
aprobarea documentaţiei de urbanism “ Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu 
de locuinţe colective(P+2E+M), alei, parcări şi racorduri utilităţi,  generat de imobilul situat 
în municipiul Fălticeni, strada Armatei F.N, identificat prin nr. cadastral 33844, proprietatea 
LOGHIN CONSTANTIN ŞI LOGHIN DIANA - ELENA”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin 
Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  
             D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: S-a reîntors în consiliul local după ce am 

dat avizul de oportunitate, plus toate avizele necesare de la autoritățile competente pentru 
realizarea unor locuințe colective, două etaje, mansardă, alei, parcări, racorduri utilități. Ne bucură 

faptul că se construiește și tot ceea ce înseamnă asta, înseamnă bani la bugetul local și dezvoltare. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 

            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”.   
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUD –PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Întocmire 



P.U.D. pentru “Construire  locuinţă (P), anexe, branşamente utilităţi şi împrejmuire parţială”, 
generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str.Artur 
Gorovei, f.n., identificat prin nr. cadastral 32316, proprietatea d-nei Chiticariu Maria - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E același lucru ca PUZ-ul, numai că e o 

variantă redusă. E o singură locuință. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 

           Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”.  
            Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
repartizarea unor locuinţe situate în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării nr. 9, ap. 5 şi str. 
Maior Ioan, nr. 31, ap. 2  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  

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

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Sunt două locuințe tip container, 

disponibile, după ce am evacuat foștii proprietari.Unul pe Magazia Gării, iar unul pe Maior Ioan a 

plecat de bună voie, după ce și-a achitat toate taxele și datoriile. Pe Maior Ioan, Sonia, cu 12 copii 
şi 13 nepoți, au plecat în Grecia definitiv și mă bucură faptul că am reușit să eliberăm fără mari 

bătăi de cap acea locuință tip container, pe care o dăm altor solicitanți. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 

            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”.  
             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
aprobarea operaţiunii de apartamentare a blocurilor ANL situate în municipiul Fălticeni, str. 
Victoriei, bl. 88 şi bl. 90, având numărul cadastral 41400 – C1- iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
– Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  

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

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe -Cătălin Coman: Titularii contractului de închiriere au 

dreptul să-și achiziționeze locuința. Ca să poată folosi acest drept trebuia să facem o 

apartamentare la nivelul fiecărei unități locative. Am făcut apartamentarea, fiecare apartament are 
o carte funciară distinctă. Prin urmare, de luna viitoare titularii de pe strada Victoriei, bl. 88 şi bl. 90, 
pot achiziționa apartamentele în condițiile legii, prin cerere însoțită de documentația necesară. 

 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”.   



             Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  

atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor  suprafețe de 
teren  - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  

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

             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Așa cum știți, după ce identificăm 
terenul din domeniul public al municipiului Fălticeni, îl includem în domeniul privat al municipiului. 

Una dintre etape este atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fălticeni. 
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 

            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”.      
 Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 

includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea 

întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru 
și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  

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

             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Același lucru, altă etapă a procesului 
extrem de lung, dar facem ca la carte. 

 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
            Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 17 voturi  „pentru”.      
             Se trece la următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
vânzarea unor 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 consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  
             D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  

 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Sunt garaje care sunt construite, sunt 

proprietate private. Proprietarii garajelor doresc să achiziționeze suprafața de teren de sub garaje.  
 D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 

           Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 15 voturi  „pentru” și 2 voturi 
”contra”(domnul consilier local  Moroșanu Gabriel și domnul consilier local  Mateiciuc Silviu). 
            Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe – Cătălin Coman; 
             D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 

 D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz 
favorabil.  

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



 D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: La solicitarea Spitalului Municipal 
Fălticeni, printr-o adresă pe care am primit-o în data de 19.10 2021, vă propun transformarea în 
statul de funcții a postului de asistent medical cu studii postliceale, în asistent medical principal cu 
studii superioare.       

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
           Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu 14 voturi  „pentru”                   
(doamnele consilier local Cojocaru Liliana, Chirilă Violeta și Edu Anca nu au participat la dezbateri 
și nu si-au exercitat  dreptul de vot). 
            Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
dezmembrarea unui imobil-teren, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman; 
           D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Avizul comisiilor. 
           D-na consilier local, prof. Corbu Luminița - secretar comisia economică: Aviz favorabil.  
           D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon – preşedinte comisia pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism:  Aviz favorabil.  
           D-nul consilier local, Haidău Petrică – Răzvan – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: E vorba de curtea grădiniței de pe strada 

Nufărului 12 bis, Tarna Mică. Acolo avem o suprafață de teren pe care o punem la dispoziția unui 
proiect finanțat pe programul national Anghel Saligny. Fiind o diferență mare de nivel, trebuie să 

construim o stație de pompare, cu branșamentul aferent. Punem la dispoziția proiectului acea 
suprafață de teren, pe care trebuie să o dezmembrăm din totalul pe care îl avem acum. Diferența 

de nivel este foarte mare, iar apa nu ajunge pe cale gravitațională până la ultima casă. În cadrul 
proiectului cu finanțare europeană rezolvăm această problemă. 

D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel – preşedinte de ședință: Intervenții? 
          Se supune la vot, proiectul de hotarâre fiind aprobat cu  17  voturi  „pentru”. 
           Se trece la  următorul punct pe ordinea de zi, respectiv Adresa Oraşului Milişăuţi nr. 
7679/30.09.2021 privind retragerea unilaterală a Oraşului Milişăuţi din Asociaţia Judeţeană 
pentru Apă şi Canalizare Suceava. 
            D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Eu v-am adus-o la cunoștință, nu e cazul 

să votăm. Oraşul Milișăuți renunță la calitatea de membru al Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi 

Canalizare Suceava. Este opțiunea lor unilaterală, dar trebuie să pună niște bani. Au cheltuit niște 
bani în cadrul proiectului. Nu se pot retrage până nu returnează banii integral. E decizia lor.          

Eu v-am adus-o la cunoștință, pentru că este adresată Consiliului Local. 
            Dnul consilier local, prof. Matei Gabriel: – preşedinte de ședință: Ajungem și la ultimul 

punct „Diverse”, propus de domnul consilier Moroșanu. Vă rog. 
            D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel:  S-a mai rezolvat ceva cu pluvialele de pe 
Pietrari? 
            D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Se lucrează la proiectare pe Costică 

Arteni, segmentul care este predat, având în vedere că și strada Costică Arteni trebuie conectată la 

rețeaua de canalizare existentă. Prindem în cadrul proiectului tehnic, a cărui finanțare este 
asigurată, un număr de scurgeri, de geigere și în același timp și pe strada Pietrari două rigole 

metalice, care să rupă șuvoiul de apă și să preia apa pluvială. 
           D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel:  Toată Costică Arteni este predată? 
            D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Costică Arteni nu, cealaltă. Mai sunt trei 

paralele. Prima e predată. Se lucrează pe proiect. A doua, mai au foarte puțin și a treia, la fel. Pe 
măsură ce le vor preda, promisiunea pe care le-am făcut-o și pe care o urmăresc, este să 

intervenim cu lucrările de modernizare și reabilitare. 
            D-nul consilier local, ing. Moroșanu Gabriel:  Atât am vrut. Mulțumesc. 
             D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Mai am si eu un punct la „Diverse” referitor la 

vaccinarea din oraș. Voiam să vă întreb dacă aveți vreo solicitare din partea spitalului pentru 

mărirea capacității de vaccinare, pentru că dacă vreți să vă înscrieți pe platformă și vreți să vă 



vaccinați, sunt doar 48 de locuri disponibile. Am fost și ieri, și astăzi să verific care e starea. Şi ieri, 

și alaltăieri, au fost undeva între 100 și 150 persoane care doreau să se vaccineze. Voiam să vă 
întreb dacă vi s-au cerut bani pentru alocarea unui spațiu sau … 
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Nu spitalul direcționează campania de 

vaccinare, ci Direcția de Sănătate Publică. Aceasta a solicitat, neoficial deocamdată și probabil așa 
va rămâne, marirea programului, adică între 8.00 -20.00. Problema pe care o întâmpinăm noi, dar 
și ei, este lipsa medicilor. Trebuie să asigure medici. Am spus care este problema, le-am 

recomandat să caute medici întâi și apoi să mărim programul. Degeaba mărim noi programul de la 
8 la 20, în condițiile în care la ora 16 nu mai este nimeni. Ieri au fost 260 persoane vaccinate, cu 
weekend-ul, în total 433. 
             D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Ăsta e un lucru foarte bun. Problema e că sunt 

persoane care se înscriu pe site și persoane care se așează la rând și nu se respectă nici una, nici 
alta.  
             D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Am solicitat DSP-ului reglementări clare 

și pentru programați, și pentru ceilalți. Dar noi nu putem interveni cu proceduri.  Este o legislație pe 
care trebuie să o respectăm. Discuția e foarte pertinentă și corectă, pentru că același lucru se 

întâmplă peste tot. Direcția de Sănătate Publică va interveni, din câte am înțeles, și va face fluxuri 
separate. Programații vor avea prioritate, apoi ceilalți care vin fără programare. 
            D-nul consilier local, ec. Stoica Cozmin: Sau propuneți să se facă programare acolo pe 

loc, o listă de așteptare. 
            D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman:  Nu putem să programăm. Noi asigurăm 

suportul logistic, plătim asistenți, medici, femeia de serviciu, poliția locală, pentru că am avut cazuri 
de conflicte fizice. 
            D-nul consilier local, prof. Darabă Iulian-Cezar: Asta de vreo trei săptămâni, că până 
acum nu era nimeni. 
            D-nul primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman: Vreo două săptămâni, da. Dar astă vară 

erau zile când aveam şase vaccinați. Şase înseamnă un flacon și așteptau să fie şase ca să 
deschidă doza, flaconul. 
            D-nul consilier local, prof. Darabă Iulian-Cezar: Dacă tot veni vorba despre vaccinare, 

aveți idee, în Fălticeni câți s-au vaccinat? 
            D-nul primar, prof. Gheorghe- Cătălin Coman: Nu avem idee în Fălticeni, pentru că cei 
care beneficiază de serviciul Centrului de vaccinare sunt din toată zona… Dolhasca, Liteni, 

Fălticeni și 18 comune. 
            D-nul viceprimar, ing. Constantin Bulaicon: Erau 23% pe județul Suceava. 
            D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: La nivel național am depășit 40%. Probabil 
noi suntem la 25%. 
            D-nul consilier local, prof. Matei Gabriel: – preşedinte de ședință declară ședința 
închisă. 
            Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal. 
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