
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 29.10.2019, in cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 

Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 661din 23.10.2019, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. (3), lit. a 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

La şedinţă participă un număr de  18 consilieri locali din cei 18 convocați.                      
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la sedinta ordinara pe luna octombrie. Ordinea de zi    
v-a fost pusă la dispozitie in termenul legal. Suplimentar mai este un proiect, respectiv: 
aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. YANNIS 
BABY – PARK S.R.L. Botoşani având ca obiect amenajarea unui patinoar artificial. 

 D-na secretar municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa consiliului 
local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi întrunesc 
condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adică sunt însoţite de referate de aprobare ale iniţiatorilor, rapoarte de 
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au 
condus la respectivele iniţiative. 
 D-l primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Supun la vot ordinea de zi in 
totalitate, respectiv:  
 1.   Procesele  – verbale ale şedinţelor din data de 26.09.2019 şi 19.10.2019;       
             2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni 
la data de 30.09.2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 
şi personalul contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile subordonate - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

 6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 7. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  
“Întocmire PUZ pentru schimbare destinaţie teren din zonă de locuinţe în zonă de 
instituţii şi servicii, în vederea construirii unei case de cultură”, generat de imobilul situat 
în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Livezilor, fn, identificat prin nr. cadastral 39297, 
proprietatea Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor Lipoveni”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
            8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de administrare a imobilului – 
construcţie situat pe str. Armatei nr. 17, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, 



către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către 
titulara contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 10. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor 
bunuri imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman;      
            12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului 
Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/ înscrierii cu caracter definitiv a 
dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 

 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al 
proprietarilor construcţiilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe destinate închirierii 
aparţinând domeniului privat al municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între 
Municipiul Fălticeni şi S.C. YANNIS BABY – PARK S.R.L. Botoşani având ca obiect 
amenajarea unui patinoar artificial - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

Ordinea de zi în totalitate se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 D-na secretar municipiu, jr. Mihaela Busuioc: Supun spre aprobare procesele  
- verbale din data de 26.09.2019 şi 19.10.2019.  
 Acestea se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2019 - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

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

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

D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman. 



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

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Punctul 4 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria 
municipiului Fălticeni şi instituţiile subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu  unanimitate de voturi.                    . 
 Punctul 5 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea 

decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 
2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aprob[ cu 16 voturi “pentru”(d-l consilier local Matei 
Gabriel și d-na consilier local Corbu Luminița nu au participat și nu și-au exercitat 
dreptul de vot). 



 Punctul 6 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind transformarea 

unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi “pentru”(d-na consilier local Cojocaru 
Liliana și d-na consilier local Chirilă Violeta nu au participat și nu și-au exercitat dreptul 
de vot).                  . 

Punctul 7 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind acordarea 

Avizului prealabil de oportunitate pentru  “Întocmire PUZ pentru schimbare destinaţie 
teren din zonă de locuinţe în zonă de instituţii şi servicii, în vederea construirii unei case 
de cultură”, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Livezilor, 
fn, identificat prin nr. cadastral 39297, proprietatea Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor 

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

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

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

 D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu   unanimitate de voturi.                         . 
            Punctul 8 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind prelungirea 

termenului de administrare a imobilului – construcţie situat pe str. Armatei nr. 17, 
proprietatea publică a Municipiului Fălticeni, către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

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

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



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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
            Punctul 9 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind vânzarea cu 

plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere - iniţiator, primar 
– prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
           Punctul 10 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind completarea 

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu  unanimitate de voturi.                        . 
            Punctul 11 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind vânzarea prin 
licitaţie publică deschisă a unor bunuri imobile, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
           D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste 
cineva sa ia cuvantul? Comisiile? 



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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aprobă cu 15 voturi  “pentru” și 3 abțineri(d-na consilier 
local prof.Popa-Ion Olguța, d-l consilier local ing.Fodor Dan și d-l consilier local Asaftei-
Titianu Ion).                   
            Punctul 12 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind includerea în 

domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/ 
înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte 

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

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

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

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

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

Punctul 13 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind vânzarea unor 

suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea 

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

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
 Se supune la vot si se aproba cu   17 voturi  “pentru” și o abținere(d-na consilier 
local prof.Popa-Ion Olguța) . 



 Punctul 14 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind repartizarea unei 

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

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

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

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

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

Acordului de colaborare încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C. YANNIS BABY – PARK 
S.R.L. Botoşani având ca obiect amenajarea unui patinoar artificial - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la baza 
inițierii proiectului de hotărâre. 
 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Doreste cineva sa ia 
cuvantul? Comisiile? 

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

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

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

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

 D-na cons. local, ed. Dulgheriu Maria – preşedinte de şedinţă: Intervenţii? 
D-na consilier local, prof.Popa-Ion Olguța sesizează câteva inadvertențe în 

acordul de colaborare, respectiv comercializarea băuturilor alcoolice în zona 
patinoarului, prevedere interzisă prin lege, precum și amplasamentul stabilit pe terenul 
de sport al Scolii Gimnaziale Mihail Sadoveanu pe care  îl consideră nepotrivit pentru 
unitatea de învățământ. Propune ca, în cazul aprobării acestui acord, programul 
patinoarului să fie stabilit în afara orelor de curs ale școlii.  

Domnul consilier local ing.Fodor Dan nu este de acord cu obligația 
municipalității de a asigura cheltuielile privind consumul de energie electrică, apă și alte 
utilități care asigură funcționarea patinoarului. 
 Se supune la vot si se aproba cu  15 voturi “pentru”, un vot “contra”(d-na consilier 
local Popa-Ion Olguța) și două abțineri(d-l consilier local Fodor Dan și d-l consilier local 
Asaftei-Titianu Ion).                  . 
           Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
                 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETAR  
              Cons. local, ed. Maria Dulgheriu                             Jr. Mihaela Busuioc 



 

 


