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Minuta şedinţei publice 

Dezbaterea proiectului de act normativ „Aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2021” 

 

Miercuri, 7 aprilie 2021, ora 12.00, a avut loc şedinţa publică pentru dezbaterea proiectului de act 

normativ „Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021”.  

Dezbaterea publică a fost solicitată de Consiliul Judeţean al Elevilor Suceava, pe data de 16 martie 

2021. 

Anunţul privind organizarea dezbaterea publică a actului normativ mai sus menţionat a fost adus la 

cunoştinţa publică pe data de 23 martie 2021 (pe pagina falticeni.ro, secţiunea Transparenţă 

decizinală, şi a fost transmis spre informare spre mass-media).  

În aceeaşi zi, pe pagina web a Municipiului Fălticeni (fălticeni.ro), a fost activat formularul online 

pentru înregistrarea persoanelor care au dorit să prezinte verbal propuneri şi recomandări pentru 

îmunătăţirea proiectului de act normativ.  

Până miercuri, 7 aprilie 2021, nu s-au înscris persoane care să-şi dorească să prezinte propuneri şi 

recomandări legate de proiectul de hotărâre.  

În ziua stabilită pentru organizarea dezbaterii publice, preşedintele Consiliul Judeţean al Elevilor 

Suceava a comunicat telefonic Primăriei Fălticeni că nu poate fi prezent la dezbaterea publică.  

În această situaţie, la dezbaterea publică au fost prezente doar 2 persoane, respectiv doi consilieri 

locali: dl. Octav Drăguşanu (PNL) şi dl. Cozmin Stoica (USR PLUS).  

Din partea administraţiei locale, la dezbaterea publică au participat: primarul Gheorghe Cătălin 

Coman şi Alexandru Săvescu – responsabil Legea 52/2003.  

Nu au fost depuse propuneri în scris, în timpul şedinţei, în schimb cei doi participanţi i-au adresat 

întrebări punctuale primarului Gheorghe Cătălin Coman, în calitate de iniţiator al proiectului de 

hotărâre, cu privire la utilizarea resurselor financiare în cursul anului 2021, bazate pe previziunile 

bugetare şi investiţii anunţate.  

- Derularea proiectelor finanţate din fonduri europene;  

- Organizarea transportului public adaptat la cerinţele actuale de mediu;  

- Gestionarea deşeurilor municipale; 

- Reabilitări şi reparaţii străzi urbane; 

- Achiziţionare sistem audio – video pentru transmiterea şedinţelor publice ale Consiliului 

Local Fălticeni;  

- Acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi culturale, sportive; 

- Fondurile alocate cheltuielilor pentru asistenţă socială; 



- Propuneri pentru organizarea unor cursuri de puericultură, destinate părinţilor; cursuri de 

educaţie antreprenorială;  

- Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare; 

- Finalizarea proiectului de reabilitarea a străzilor, proiect aflat în derulare prin PNDL; 

-  Construirea sediului administrativ al Direcţiei de Utilităţi Publice; 

- Fonduri pentru învăţământ. 

 

Întocmit,  

Insp. Alexandru Săvescu 

Responsabil Legea 52/2003 


