
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi, 30.01.2020, in cadrul şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
 
 

Şedinţa a fost convocata de către dl. primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, prin 
Dispoziţia nr. 46 din 30.01.2020, in conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, 
alin. 2, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare. 

La şedinţă participă un număr de  19 consilieri locali din cei 19 convocați.  
 Dl. cons. local Haidău Petrică – Răzvan anunţă că la proiectul nr. 20 nu participă 
la dezbateri şi nu işi exercită dreptul de vot. 

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc aduce la cunoştinţa 
consiliului local că toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi 
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adică sunt însoţite de referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de 
specialitate, avize ale comisiilor de specialitate, precum şi celelalte documente care au 
condus la respectivele iniţiative. 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman: Buna ziua! Multumesc ca ati 
acceptat invitatia de a fi prezenti la această sedintă ordinară. Propun suplimentarea ordinii 
de zi, după cum urmează: proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Planificare strategică şi simplificarea procedurilor administrative la nivelul 
Municipiului Fălticeni” , precum şi depunerea acestuia în vederea obţinerii unei 
finanţări europene nerambursabile prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă (POCA) - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman, cu proiectul 
de hotărâre privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion Irimescu” 
Fălticeni a sumei de 15.575 lei pentru organizarea şi desfăşurarea unor 
manifestări cultural – artistice - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman, cu 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman şi cu  proiectul de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de bunuri disponibile 
pentru compensare, în condiţiile legilor speciale , a unor terenuri aflate în 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman. 

Supun la vot ordinea de zi in totalitate, respectiv:  
             1.   Procesul – verbal al şedinţei din data de 08.01.2020; 
             2.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă - iniţiator, primar 
– prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



 4. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  
“Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu spaţiu 
comercial la parter şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului 
Fălticeni, str. Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi 
didactic auxiliar pentru luna DECEMBRIE 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din 
cadrul Clubului Copiilor Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 

  
            8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare 
selectivă “ Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul 
Fălticeni – ediţia a VI – a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

9. Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru 
delegarea prin concesiune a activităţii de colectare separată şi transport separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 
industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit la bazele sportive 
aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni a Şcolii Militare de Subofiţeri 
Jandarmi Fălticeni, a Asociaţiei Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi al Clubului Sportiv 
Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor 
tehnico – economici şi Devizului general pentru obiectivul de investiţii “ Închidere 
depozit de deşeuri menajere de la Fălticeni, judeţul Suceava”- iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
            12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 20 de 
PET-uri/Doze de Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, 
în faţa şcolii…în Municipiul Fălticeni”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare a Registrului 
agricol pentru perioada 2020 – 2024 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 14. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei în vederea organizării 
evenimentului pugilistic Memorialul „Mihai Vasilache” – Ediţia a II- a - iniţiator, primar – 
prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.090 lei pentru organizarea şi 
desfăşurarea unor concursuri şcolare organizate de către Şcoala Gimnazială „Ion 
Irimescu” Fălticeni, Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni şi Gradiniţa cu Program 
Prelungit ‘Pinocchio’- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman 
             16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu, 
proprietatea publică a  municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1 - iniţiator, 
viceprimar – ing. Constantin Bulaicon; 
             17.  Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având 
numerele cadastrale 38333 şi 40478,  proprietate privată a  Municipiului Fălticeni - iniţiator, 
primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman 
              18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor aditionale la două contracte de  



concesiune având ca obiect terenuri din proprietatea privată a  Municipiul Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura de licitaţie publică 
deschisă a unui imobil constând din constructie si teren aferent, proprietatea privată a 
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

   20. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman 

   21. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni şi unitățile subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
              22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare, transport, 
descărcare a deşeurilor municipale fracţia umedă şi uscată din Municipiul Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

   23. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile 
aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Planificare strategică 
şi simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni” , 
precum şi depunerea acestuia în vederea obţinerii unei finanţări europene 
nerambursabile prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 

  25. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de 
Artă „Ion Irimescu” Fălticeni a sumei de 15.575 lei pentru organizarea şi 
desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 

  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, 
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 

  27. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de bunuri disponibile 
pentru compensare, în condiţiile legilor speciale , a unor terenuri aflate în 
proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman. 

  28. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşuratî în semestrul II al anului 
2019. 

  29. Cererea domnului consilier local Pascariu Ghiorghiţă adresată Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni, înregistrată sub nr. 1384/17.01.2020. 

Ordinea de zi în totalitate se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv procesul – verbal al 

şedinţei din data de 08.01.2020. 
D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc supune spre aprobare 

procesul – verbal al şedinţei anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 



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

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

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

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

Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 

privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimite de voturi.   
           Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  “Întocmire PUZ în vederea 
construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu spaţiu comercial la parter şi împrejmuire” 
generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Fălticeni, str. Buciumeni nr. 3, nr. 
cadastral 39269 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

D-nul consilier local, ing. Liviu Grigoras – preşedinte comisia pentru 
administraţie publică:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimite de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar 
pentru luna DECEMBRIE 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 



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

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

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimite de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni 
în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Clubului 
Copiilor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 

D-na consilier local Maria Dulgheriu propune pe doamna consilier local Corbu 
Luminița. Nu mai sunt alte propuneri. 

În urma exercitarii votului secret, doamna Corbu Luminița este desemnată cu 19 
voturi pentru in Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul 
Clubului Copiilor Fălticeni. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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



D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de 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 VI – a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru delegarea prin concesiune a 
activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori - iniţiator, primar – prof. 
Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea accesului gratuit la bazele sportive aparţinând domeniului public al 
municipiului Fălticeni a Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, a Asociaţiei 



Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi al Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico – economici şi Devizului 
general pentru obiectivul de investiţii “ Închidere depozit de deşeuri menajere de la 
Fălticeni, judeţul Suceava”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 20 de PET-uri/Doze de Aluminiu şi 
poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii…în Municipiul 
Fălticeni”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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



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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea modului de completare a Registrului agricol pentru perioada 2020 – 
2024 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. Propune modificarea art. 1 al acestui proiect de 
hotărâre în sensul stabilirii modului de întocmire al registrelor agricole si în format 
electronic, potrivit legii. 

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

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind alocarea sumei de 12.000 lei în vederea organizării evenimentului pugilistic 
Memorialul „Mihai Vasilache” – Ediţia a II- a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind alocarea sumei de 7.090 lei pentru organizarea şi desfăşurarea unor concursuri 
şcolare organizate de către Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni, Şcoala 



Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni şi Gradiniţa cu Program Prelungit ‘Pinocchio’- 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu, proprietatea publică a  
municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1 - iniţiator, viceprimar –ing.Constantin 
Bulaicon. 
 D-nul viceprimar, ing.Constantin Bulaicon expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 38333 şi 40478,  
proprietate privată a  Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin 
Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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



D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru” şi o 
“abţinere” (dl. cons. local Fodor Dinu – Dan). 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea actelor aditionale la două contracte de  concesiune având ca obiect 
terenuri din proprietatea privată a  Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind vânzarea prin procedura de licitaţie publică deschisă a unui imobil constând din 
constructie si teren aferent, 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 iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. Precizează că în luna decembrie 2019 s-a aprobat 
si studiul de oportunitate pentru concesionarea directă a acestor suprafețe de teren. 



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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”. Dl. 
cons. local Haidău Petrică – Răzvan nu participă la dezbateri şi nu işi exercită dreptul 
de vot. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unitățile subordonate - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu 18 voturi “pentru”. Dl. 
cons. local Matei Gabriel 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 aprobarea tarifului de colectare, transport, descărcare a deşeurilor municipale 
fracţia umedă şi uscată din Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe 
Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

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



D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al 
Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni a sumei 
de 15.575 lei  pentru organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cultural – artistice - 
iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările locale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 



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

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

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

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

D-nul consilier local, ing. Gheorghe Arteni – preşedinte comisia pentru 
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind stabilirea destinaţiei de bunuri disponibile pentru compensare, în condiţiile legilor 
speciale, a unor terenuri aflate în 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 iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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

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

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

D-na secretar general municipiu, jr. Mihaela Busuioc face precizări cu privire la 
motivele acestei initiative, având în vedere legislația specială în materie. 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre 
privind aprobarea proiectului „Planificare strategica si simplificarea procedurilor 
administrative la nivelul Municipiului Falticeni”, precum si depunerea acestuia in vederea 
obtinerii unei finantari europene nerambursabile prin Programul Operational Capacitate 
Administrativa (POCA) - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman; 
 D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman expune motivele care au stat la 
baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

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

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

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



D-na consilier local, dr. Cojocaru Eugenia – preşedinte comisia pentru 
învăţământ:  Aviz favorabil. 
 D-nul consilier local, ing. Arteni Gheorghe – preşedinte de şedinţă: 
Intervenţii? 
 Se supune la vot, proiectul de hotărâre fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 
           Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv Raport privind activitatea 
asistenţilor personali desfăşuratî în semestrul II al anului 2019. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman precizează că acest raport a fost 
pus la dispoziția consilierilor locali, pentru informare. 

 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv cererea domnului 
consilier local Pascariu Ghiorghiţă adresată Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, 
înregistrată sub nr. 1384/17.01.2020. 

D-nul primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman precizează că această cerere a 
inclus-o pe ordinea de zi, spre informare, consiliul local neputând da un răspuns, iar 
domnul Pascariu se poate adresa instanței, rămânând la latitudinea dumnealui care va 
fi pasul următor. 
          Şedinţa se încheie, drept pentru care se încheie prezentul proces – verbal. 
 
 
                 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
    Cons. local, ing. Arteni Gheorghe                             Jr. Mihaela Busuioc 
 

 
 
 


