
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 17 decembrie 2007 

 
 

Dl. Vatafu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 3916/12.12.2007, pentru 
data de 17.12.2007, ora 13,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi 
informează că sunt prezenţi toti consilieri locali .    

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, d-na viceprimar Angela Zarojanu ,dl. Viceprimar 
Marian Ionescu dl. Secretar Ioan Ciutac, directori: d-na. Elisabeta Văideanu, dl Mihai Jitariuc şi dl. 
Florin Cerlincă, dl.Paul Iftimie Serviciul  administrativ contencios juridic, d-na Violeta Bujorean – 
şef Serviciu acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na Cerasela 
Prelipceanu – şef Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, d-ra Margareta Isăilă – şef Serviciu 
patrimoniu,  d-na Muresan Lorena-sef Serviciu evidenta si administrarea imobilelor de locuit  

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin 
Adomnicăi - Crai Nou şi dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava. 
 

 
 
Dl. Vatafu : propune ca inaintea discutarii ordinii de zi sa ia cuvantul dl. Miron Valentin – 

managing partner VMB partners S.A. 
Dl. Miron : prezinta pe scurt informarea cu privire la desfasurarea procesului de selectie 

de oferte pentru selectarea furnizorului de servicii financiare necesare atragerii finantarii unor 
proiecte de investitii de interes local , informare care este anexata la mapa de sedinta . 

Dl. Primar : precizeaza ca au fost 3 runde de negocieri si solutia cea mai ieftina pentru 
municipiu este oferta depusa de Dexia Kommunalkredit Bank Austria  

Dl. Vatafu : mentioneaza ca pana in anul 2030 pot fi accesate fonduri de cate ori este 
nevoie pentru realizarea obiectivelor de investitii  

 
 
Se supune la vot ordinea de zi . 
 
 

1.   Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 
data de 29.11.2007; 

2. Proiect de hotarare privind modificarea anexei HCL nr. 358/2006 privind reglementarea 
modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , 
operatorului de transport S.C. T.P.L. S.A. Suceava-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

3. Proiect de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale ale d-lui 
Baciu Sorin –initiator Primarul municipiului Suceava  

4. Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia 
de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 28 familii –initiator 
Primarul municipiului Suceava  

5. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru trecerea unui teren din 
domeniul public al statului român şi administrarea Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare 
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Agricolă în domeniul privat al municipiului Suceava, în vederea construirii unui parc 
industrial – iniţiator consilier local dl. Viorel Seredenciuc; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN 
URBANISTIC ZONAL – solicitanti S.C. General Construct S.R.L. si S.C. Ucasy Biuldars 
S.R.L.- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava 
Angela Zarojanu 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenuri 
si spatii cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului Suceava –initiator 
Primarul municipiului Suceava  

8. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii unor spatii 
comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a 
unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de 
locuit si spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava 

10. Proiect de hotarare privind eliminarea unei pozitii din anexa nr.1 la HCL 
nr.150/25.05.2006-initiator Primarul municipiului Suceava 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de 
teren situate in Suceava Aleea Profesor Leca Morariu fn precum si conditiile de 
organizare a licitatiei-initiator Primarul municipiului Suceava  

12. Proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de cumparare a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti si gradini aferente 
constructiilor-case de locuit-actualilor proprietari a acestora-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

13. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-On Moldova a 
unei parcele de teren in suprafata de 15 mp in vederea executarii lucrarii „ Inlocuire PTM 
4 Suceava cu post de transformare de beton (PTAb)- initiator Primarul municipiului 
Suceava  

14. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-
initiator Primarul municipiului Suceava  

15. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unor parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava situate in municipiul Suceava –str. Gheorghe 
Doja fn, respectiv Zona Cartodrom- initiator Primarul municipiului Suceava  

16. Proiect de hotarare privind stabilirea locurilor minimale de parcare la emiterea 
Autorizatiei de construire in municipiul Suceava – initiatori consilierii locali Cristina 
Iordachel, Monica Loredana Sandulescu si Niculai Barba 

17. Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Suceava sa solicite 
avizul pentru infiintarea unei autogari- initiator Primarul municipiului Suceava  

18. Proiect de hotărâre de aprobare a înfiinţării Comandamentului Antiepizootic Local al 
municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al Primariei 
municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava  

20. Proiect de hotarare privind transformarea , in conditiile legii, a unui post in statul de 
functii al Directiei Tehnice –Coordonare Servicii Publice-initiator Primarul municipiului 
Suceava  

21. Proiect de hotarare privind tranformarea , in conditiile legii, a unor posturi din statul de 
functii al Politiei Comunitare a municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului 
Suceava  

22. Diverse. 
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VOT : Da-23 voturi 

 
Dl. Casu : propune ca punctul „ diverse „ sa se discute dupa ordinea de zi suplimentara. 
 
 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentara si propunerea formulata de dl. Casu. 
 

 
1. Proiect de hotarare privind efectuarea rectificarii si efectuarea virarilor de credite in 

cadrul Bugetului local pe anul 2007-initiator Primarul municipiului Suceava 
2. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si A.S.FOTBAL CLUB 

CETATEA Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava 
3. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv 

Universitatea Suceava- initiator Primarul municipiului Suceava 
4. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv 

Municipal Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de acces la locuinta si a criteriilor de 

ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea 
cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri , destinate inchirierii , in 
municipiul Suceava sau in localitatile limitrofe situate la maximum 10 km de acesta-
initiator primarul municipiului Suceava  

6. Adresa S.C. General Construct S.R.L. inregistrata la Consiliul Local al municipiului 
Suceava sub nr. 377/14.12.2007 

7. Raportul de evaluare al Secretarului municipiului Suceava pe anul 2007 . 
 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Punctul 1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului 
Suceava din data de 29.11.2007; 
 
Comisia de urbanism-discutii in plen, celalate comisii de specialitate –aviz favorabil 
 
Dl. Seredenciuc : la paginile 13 si 14 e trecut de 2 ori punctul 16 al ordinii de zi 
Dl. Bilius : la pagina 24 la punctul 1 de pe ordinea de zi la interventia domniei sale -
„precizeaza ca in cartierul Burdujeni este necesar ca pana la realizarea modernizarii sa se 
acopere cele existente” precizeaza ca s-a referit la tot orasul nu doar la cartierul Burdujeni 
Dl. Vatafu : se va asculta inregistrarea pentru a se verifica cele mentionate 
 
Se supune la vot punctul 1. 
 

VOT : Da- 23 voturi 
 
 

Punctul 2. Proiect de hotarare privind modificarea anexei HCL nr. 358/2006 privind 
reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului 
Suceava , operatorului de transport S.C. T.P.L. S.A. Suceava-initiator Primarul 
municipiului Suceava  
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Dl. Primar : ca urmare a cresterii veniturilor pensionarilor , numarul celor care se incadrau in 
plafonul de 250 lei s-a redus de la 3615 la 650 persoane .  Acest proiect  propune un act 
aditional prin care sa se suplimenteze numarul celor care vor beneficia de subventie si se are 
in vederea majorarea plafonului  de pensii  pana la 1000 lei precum si acordarea a  cate unui 
abonament social de pana la 15 lei in loc de 30 lei. Aceste modificari vor fi incluse si in 
proiectul de buget de anul viitor . 
Comisia de urbanism-discutii in plen, celalate comisii de specialitate –aviz favorabil 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da- unaninimitate 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 3 Proiect de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale 
ale d-lui Baciu Sorin –initiator Primarul municipiului Suceava  
 
 
Dl. Primar : persoana care solicita aceasta inlesnire este intr-o situatie speciala fiind in divort 
si neputand finaliza partajul din cauza acestor probleme .Domnia sa mentioneaza ca dl. Baciu 
a fost de nenumarate ori in audinta si precizeaza ca acesta si-a achitat debitul . 
Comisia de urbanism-discutii in plen, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 
 

VOT : Da-21 voturi 
           Abt-2 voturi 

 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 4 Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate 
catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 28 
familii –initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : persoanele propuse pentru a fi scutite de la plata penalitatilor s-au dovedit a fi de 
buna credinta in sensul ca desi sunt in situatii speciale ( unii din ei sunt pensionari ) au facut 
imprumuturi la banca pentru a-si achita debitele  
Dl. Seredenciuc : intreaba daca anchetele sunt intocmite cu seriozitate , pentru ca dupa cum 
afirma domnia sa , cunoaste situatii in care unele familii pleaca la munca in strainatate pe 
perioada verii si la intoarcere solicita scutirea de penalitati pentru aceasta perioada.Din 
situatia prezentata aproximativ 80 % din aceste persoane au varsta cuprinsa intre 40-50 ani 
Dl. Primar : precizeaza ca a luat in calcul si cele afirmate de dl. Seredenciuc si tocmai de 
aceea a facut „anchete incrucisate” solicitand si informatii de la vecini 
Dl. Seredenciuc : familiile mentionate in anexa la pozitiile 24 si 25 sunt vecini, acestia 
locuind pe acelasi palier si una din aceste familii , are venituri realizate din pensii in suma de 
9 mil lei . 
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D-na Zarojanu : este posibil ca unele dintre aceste persoane sa fi lucrat pe perioada verii in 
strainatate pentru ca astfel se explica de unde acestia au avut posibilitatea sa-si plateasca 
debitele pentru a solicita acum Consiliului Local anularea penalitatilor. Considera ca prin 
gestul lor acestia au aratat ca se straduiesc sa intre in randul celor care-si platesc datoriile . 
Dl. Vatafu: solicita ca executivul prin dl. Hanceriuc sa verifice situatia semnalata de dl. 
Seredenciuc 
Dl. Dontu : mentioneaza ca exista persoane care si-au achitat facturile dar presedintele 
asociatiei de proprietari a disparut cu banii acestora si se astepta ca acestia sa solicite ajutorul 
Consiliului Local . Totodata este de parere ca aceste solicitari nu trebuie sa constituie  o 
regula , executivul avand sarcina de a identifica problemele reale . 
Dl. Primar : in ceea ce priveste asociatia de proprietari a carui presedinte a fugit cu banii, 
domnia sa pecizeaza ca acestia au obtinut o esalonare la plata datoriilor de la S.C. Termica 
S.A.  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 
 

VOT : Da-21 voturi 
          Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 5 .Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru trecerea unui 
teren din domeniul public al statului român şi administrarea Staţiunii de Cercetare şi 
Dezvoltare Agricolă în domeniul privat al municipiului Suceava, în vederea construirii 
unui parc industrial – iniţiator consilier local dl. Viorel Seredenciuc; 
 
Dl. Seredenciuc : pentru ca zona in care a functionat fostul parc industrial se va transforma 
intr-un mare centru comercial si pentru ca „din comert pe termen lung nu se poate trai „ 
propune prin promovarea acestui proiect infiintarea unui alt parc industrial in vederea aducerii 
fortei de munca din strainatate dar si pentru cei care acum sunt in cadrul procesului de 
invatamant . 
In sprijinul promovarii acestui proiect domnia sa prezinta ca model parcul industrial al 
judetului Prahova , unde Consiliul Judetean Prahova a obtinut din realizarea acestui parc un 
profit de 2 mil euro. Conditia impusa de lege pentru infiintarea unui parc industrial se refera la 
necesitatea detinerii unei suprafete minime de teren de 10 ha.Pentru ca municipiul nu detine 
aceasta suprafata de teren , singura posibilitate ar fi intierea unui proiect de hotarare de guvern 
pentru trecerea unui teren de minim 10 ha din proprietatea statului si administrarea Statiunii 
de Cercetare si Dezvoltare Agricola in domeniul privat al municipiului Suceava .In raportul 
serviciului de specialitate se mentioneaza ca nu exista intocmit un PUZ pentru acest parc, dar 
acesta poate fi intocmit doar dupa trecerea acestuia in administrarea sau in proprietatea 
municipiului .Infiintarea acestui parc industrial poate fi benefic atat pentru primarie cat si 
pentru populatie prin crearea unor noi locuri de munca. 
 
Comisia de urbanism, comisia de tineret –discutii in plen , comisia economica sustine punctul 
de vedere a Directiei tehnice, comisia de servicii – aviz negativ , comisia de cultura-aviz 
favorabil 
 
Dl. Primar : mentioneaza ca deocamdata nu exista acest teren . In acest sens domnia sa 
precizand ca de 4 ani de zile face eforturi pentru gasirea unei solutii pentru cimitirul din Itcani 
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Deocamdata crede ca nu este oportun demararea procedurilor de treacere a acestui teren in 
domeniul privat al municipiului atat timp cat pe ordinea de zi mai este de rezolvat problema 
terenului de la Cetatea de Scaun , cele 12 ha de la Complexul sportiv precum si terenul 
pentrul cimitirul din Itcani. 
D-na Zarojanu : este de parare ca proiectul de hotarare prezentat nu pot fi pus in practica . 
Pentru demararea unui astfel de proiect trebuia intocmit un studiu impreuna cu Camera de 
Comert si Industrie pentru a se vedea daca este interesata atat comunitatea cat si investitorii de 
construirea acestui parc si in cazul in care interesul pentru construirea acestuia este general sa 
se poata trece la urmatorii pasi pentru realizarea acestuia.Considera ca acesta idee de proiect 
va putea fi realizata in momentul in care vor aparea conditiile prielnice si se va dori infiintarea 
acestui parc industrial si atunci se vor relua procedurile in forma stabilita de lege. 
Dl. Steiciuc : propunerea d-lui Seredenciuc poate fi analizata din punct de vedere al 
necesitatii , care nu reprezinta o problema si in acest sens reaminteste ca la S.C. Termica S.A. 
raman disponibile 50 de ha in urma investitiei de a capta cenusa in forma uscata , mentionand 
ca a  mai propus ca acel teren sa fie folosit pentru dezvoltarea industriala a orasului. 
Terenul propus pentru realizarea acestui parc se afla situat in centrul municipiului si chiar 
daca aceasta suprafata va fi obtinuta ea nu va fi folosita pentru actiuni industriale 
Dl. Iordache : in mandatul 2000-2004 a existat un proiect de hotarare prin care terenul la care 
facea referire dl. Steiciuc apartinand S.C. Termica S.A.  era propus pentru constituirea unui 
parc tehnologic si in acest sens este de parere ca acest proiect ar trebui extins 
Dl. Dontu : este de acord cu ideea de a pune la dispozitia investitorilor terenuri pentru 
dezvoltare. Ordonanta privind infiintarea parcurilor industriale impune anumite limitari , 
respectiv activitati de cercetare stiintifica , dezvoltare tehnologica . 
Investitia de la Salcea contine si un parc industrial format din 8 incaperi , care nefiind infiintat 
conform Ordonantei nr.65 poate fi mai usor accesat de potentiali investitori pentru ca nu se 
limiteaza doar la cercetare stiintifica sau la un centru de inovatii . 
Sustine ideea promovata de dl. Steiciuc in ceea ce priveste terenul de la S.C. Termica S.A. , in 
acel loc putand fi creata o platforma economica , unde energia sa fie la jumatate de pret 
datorita faptului ca S.C. Temica S.A. a fost creata pentru a produce si energie electrica la un 
pret mai mic .Sustine ideea existentei unor parcele de teren pentru dezvoltare de activitati 
economice de catre investitorii privati si urmatorul pas in acest demers ar fi alocarea de la 
bugetul local a unei sume de bani .Incurajeaza ideea formulata de dl. Seredenciuc prin acest 
proiect de hotarare , dar considera ca acesta trebuie adus intr-o zona realizabila in sensul 
identificarii unor suprafete de teren care sa fie rentabile si pentru potentialii investitori  
Dl. Seredenciuc : din cele 42 de parcuri existente doar pentru 2 dintre ele s-a retras titul de 
parc industrial pentru ineficienta. In ceea ce priveste intocmirea unui studiu impreuna cu 
Camera de Comert si Industrie , domnia sa pecizeaza ca ar fi de dorit ca investitorii care vor 
veni sa fie din afara tarii pentru a putea oferi si personalului ce urmeaza a fi angajat salarii 
mai atractive pentru a se putea intoarce in tara.In expunearea de motive domnia sa a precizat 
ca ar fi de preferat terenul din zona Itcani . Titlul de parc industrial se da de catre MIRA si 
presupune facilitati consistente cum ar fi scutire pe impozit pe cladire, pe teren, trecerea din 
domeniul agricol in domeniul construibil in mod gratuit . 
Dl. Primar : precizeaza ca nu este de acord cu construirea de catre municipalitate a unui parc 
industrial , dar se poate lua in calcul varianta unui parteneriat in care primaria sa puna la 
dispozitie terenul pentru construirea acestui parc 
Dl. Seredenciuc : sunt 5 Consilii Locale care au 100 % procente din parcul industrial dar 
acestia nu le-au construit, ci doar au preluat niste hale industriale care au apartinut unor 
fabrici vechi  .Sustine si domnia sa un parteneriat public privat  si fiecare investitor sa-si poata 
construi hala de dimensiunile pe care le doreste, primaria urmand sa incaseze chiriile pe teren. 
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Dl. Steiciuc  : terenul situat in zona Metro nu dispune de utilitati , in vreme ce terenul de la 
S.C. Termica S.A. dispune de utilitati pentru toata suprafata de 50 ha. 
Dl. Barba : in limita a ceea se se propune a fi o suma alocata pentru fundamentarea bugetului 
si intocmirea unui studiu de fezabilitate sa fie inclus si un studiu intocmit de specialisti din 
cadrul primariei precum si din cadrul Consiliului Judetean si al Universitatii . Considera 
oportun votarea acestui proiect cat si publicarea unui anunt de intentie in vederea colaborarii 
pe aceasta tema. 
Dl. Vatafu : suprafata de teren necesara construirii acestui parc poate fi transferata de la 
guvern prin demersurile legale si considera ca pot fi achizitionate pe langa imobile si terenuri 
. 
Totodata domnia sa mentioneaza ca nu este de acord cu articolul 2 al proiectului de hotarare 
pentru ca „ bugetele nu se fac in principiu” si propune un amendament in sensul eliminarii 
articolului 2 din hotarare . 
Dl. Dontu : precizeza ca la Camera de Comert si Industrie exista un act constitutiv semnat de 
catre Consiliul Judetean , Primaria Suceava , Camera de Comert si Industrie si Primaria 
Scheia  pentru infiintarea unui parc industrial , dar la putin timp dupa incheierea contractului 
s-au modificat facilitatile fiscale si inainte de inregistrarea acestuia au fost abrogate acele 
facilitati .Este de acord cu reluarea discutiilor pentru infiintarea acestui parc dar trebuie 
analizat daca facilitatile existente la momentul actual intereseaza firmele investitoare pentru 
ca intr-o perioada de pana in 2 ani acest parc sa functioneze la capacitate maxima. 
Dl. Iosub : considera ca inainte de toate trebuie lamurita problema patrimoniala asupra 
pamantului intre Consiliul Local si S.C. Termica S.A. si in functie de ceea ce rezulta din 
acesta reglementare sa se faca un anunt in mod public privind crearea in zona respectiva a 
unei suprafete disponibile pentru infiintarea unui parc industrial. 
Dl. Seredenciuc : scopul introducerii acestui proiect a fost pentru a introduce in buget o 
pozitie bugetara si isi expima disponibilitatea de a colabora cu oricine din Consiliul Local 
pentru a-l imbunatati . 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare 
 

VOT : Da-9 voturi 
             Nu-2 voturi 

                Abt-12 voturi 
 

Hotararea nu a fost adoptata. 
 
Punctul 6.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN 
URBANISTIC ZONAL – solicitanti S.C. General Construct S.R.L. si S.C. Ucasy 
Biuldars S.R.L.- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului 
Suceava Angela Zarojanu 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
D-na Zarojanu : cele doua firme interesate au ajuns la un consesns in sensul intocmirii unui 
proiect unitar  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-21 voturi 
          Abt-2 voturi 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 7.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere 
pentru terenuri si spatii cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului 
Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Comisia de urbanism-discutii in plen, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare 
 

VOT: Da-22 voturi 
    Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 8.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele 
de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si 
modernizarii unor spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Comisia de urbanism a avizat favorabil intregul proiect de hotarare, comisia economica a 
avizat favorabil proiectul de hotarare si solicita completarea art.3 cu adresa si numarul 
parcelei cadastrale. 
D-na Badrajan : precizeaza ca art.1 si art.2 din proiectul de hotarare sunt incluse pentru a 
treia oara pe ordinea de zi si  cele 2 farmacii situate una langa alta, solicita o modificare de 
spatiu in conditiile impuse de normele europene .In acest context isi exprima nedumerirea 
legata de opozitia aprobarii acestei solicitari precum si a celei de la punctul 5 al proiectului de 
hotarare care face referire tot  la o marire de spatiu a altei farmacii. 
D-na Iordachel: niciun furnizor de servicii nu poate incheia contract cu casa de asigurari fara 
sa respecte conditiile de evaluare . Domnia sa precizeza ca aceste evaluari au fost finalizate 
pentru toti furnizorii inclusiv farmacii si toate acestea respecta conditiile impuse de normele 
europene. 
Dl. Iosub : propune votarea integrala a proiectului de hotarare  
 
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Iosub. 
 

VOT : Da-20 voturi 
          Abt-3 voturi 

 
Amendamentul a trecut. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare in totalitate. 
 

VOT : Da-20 voturi 
           Abt-3 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 9.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara 
licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea 
extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale –initiator Primarul municipiului 
Suceava 
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Comisia de urbanism si comisia de servicii-discutii in plen, celelalte comisii de specialitate –
aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hotarare 
 

VOT : Da-19 voturi 
          Abt-4 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 10.Proiect de hotarare privind eliminarea unei pozitii din anexa nr.1 la HCL 
nr.150/25.05.2006-initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Comisia de urbanism si comisia de servicii-discutii in plen, celelalte comisii de specialitate –
aviz favorabil 
 
Dl. Barba : propune introducerea in proiectul de buget pentru anul viitor a unui studiu privind  
numarului de grupe care sa acopere necesarul pentru acest cartier. Probabil ca va fi nevoie de 
achizitionarea unei suprafate de teren sau de cumpararea de pe piata libera a unui spatiu 
pentru infiintarea in perioada urmatoare a unei gradinite cu program prelungit.Considera ca in 
aceste conditii gradinita ce urmeaza a se infiinta pe strada Slatioarei, cumulat cu infiintarea 
unei gradinite cu program prelungit ar rezolva situatia invatamantului prescolar din cartierul 
Obcine.  
Dl. Primar : este de acord ca aceasta gradinita nu rezolva in totalitate problemele 
prescolarilor din cartierul Obcine , dar in acelasi timp spatiul de acolo este exploatat la maxim 
si solutia ar fi gasirea unui spatiu pentru o noua gradinita in cartier si se va vedea  in anul 
viitor care va fi solutia ce va rezolva acesta problema. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 11.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei 
parcele de teren situate in Suceava Aleea Profesor Leca Morariu fn precum si conditiile 
de organizare a licitatiei-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Comisia de cultura –discutii in plen, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-18 voturi 
      Nu-1 vot 

          Abt-4 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea cererilor de cumparare a unor 
parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti si 
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gradini aferente constructiilor-case de locuit-actualilor proprietari a acestora-initiator 
Primarul municipiului Suceava  
 
Comisia de urbanism-discutii in plen , comisia economica avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare mai putin punctul 12 pentru care s-a depus o cerere de reanalizare a pretului 
Dl. Primar retrage punctul 12 din proiectul de hotarare pentru reanalizare 
Celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare 
 

VOT : Da-21 voturi 
          Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 13.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-
On Moldova a unei parcele de teren in suprafata de 15 mp in vederea executarii lucrarii 
„ Inlocuire PTM 4 Suceava cu post de transformare de beton (PTAb)- initiator Primarul 
municipiului 
 
Comisia de urbanism-discutii in plen, celelate comisii de specialitate –aviz favorabil 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-21 voturi 
        Nu-1 vot 

         Abt-1 vot 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 14. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor 
parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor 
spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Comisia de urbanism a avizat favorabil articolele 1,2,4,6,8 si propune amanarea in vederea 
vizionarii pentru articolele 3,5,9, comisia de servicii-discutii in plen, celelate comisii de 
specialitate –aviz favorabil 
 
Dl. Casu : propune  votarea proiectului de hotarare in bloc. 
Dl. Barba : propune reformularea titlului hotararii in sensul completarii acesteia  
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Casu 
 

VOT : Da- 19 voturi 
   Nu-1vot 

         Abt-3 voturi 
 

Amendamentul a trecut. 
Se supune la vot proiectul de hotarare in totalitate. 
 

Vot : Da-16 voturi 
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        Abt-7 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 15.Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unor 
parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situate in municipiul 
Suceava –str. Gheorghe Doja fn, respectiv Zona Cartodrom- initiator Primarul 
municipiului Suceava  
 
Comisia de urbanism nu s-a pronuntat in ceea ce priveste acest proiect ,Comisia economica si 
comisia de cultura-aviz favorabil , comisia de servicii si comisia de tineret-discutii in plen 
 
Dl. Barba : precizeaza ca acest proiect de hotarare nu s-a discutat in sedinta comisiei 
Dl. Secretar : daca acest proiect nu s-a discutat in sedinta comisiei ,in raportul comisiei de 
urbansim nu ar fi trebuit sa fie trecut 
Dl. Dontu: solicita colegii din comisia de urbanism sa precizeze daca in ceea ce priveste acest 
proiect nu s-a ajuns la un consens sau nu s-a discutat, precizand ca in functie de raspuns va sti 
cum sa voteze. 
Dl. Steiciuc : la discutarea acestui punct , majoritatea membrilor comisiei de urbanism au 
precizat ca nu vor sa dicute acest punct inainte de a merge la vizionare, astfel incat nu s-a 
putut supune la vot acest proiect 
Dl. Primar: retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi  
Dl. Secretar : solicita ca pe viitor in cazul in care vor mai aparea situatii de acest fel sa se 
solicite un raport in care sa nu apara punctul pentru care comisia nu-si exprima punctul de 
vedere 
Dl. Casu : mentioneaza ca intr-o alta sedinta dl. Secretar a precizat ca pentru un proiect de 
hotarare este necesar avizul  cel putin a unei comisii  
Dl. Secretar : proiectul de hotarare la care se face referire trateaza o problema de urbanism si 
in acest caz era necesar raportul acestei comisii 
Dl. Casu : propune ca repartizarea proiectelor de hotarare sa se faca pe comisii in functie de 
specificul proiectelor de hotarare repartizate  
Dl. Secretar : solicita ca pe viitor comisiile care au obligatia de a da un aviz sa nu mai 
consemneze in raport „discutii in plen” 
Dl. Iordache : sesizeaza ca dupa aproape patru ani din acest mandat inca se stabilesc reguli pe 
care nimeni din Consiliul Local  nu le respecta  
Dl. Steiciuc : mentioneaza ca sunt doua tipuri de proiecte de urbanism care se discuta in 
cadrul comisiei de urbanism . Unele sunt insotite de un raport al Directiei de urbanism de care 
comisia tine cont in luarea unei decizii si proiectele de acest fel, intocmite de Serviciul 
patrimoniu care nu are din punct de vedere urbanistic nicio parare si pentru acestea comisiei ii 
este greu sa se pronunte. 
Dl. Barba : ar fi de preferat ca printr-un proiect de hotarare sa nu se aprobe si concesionarea 
unei suprafete de teren si pretul pentru acesta concesiune . Este de preferat sa existe doua 
proiecte de hotarare , unul cu avizul comisiei de urbanism ( concesionarea ) si celalalt cu 
avizul comisiei economice ( pretul). 
Dl. Dontu : solicita mandatarea comisiei de disciplina a Consiliului Local pentru investigarea 
acestui caz, intrucat domnia sa considera inadmisibil ca unui cetatean care a adresat o cerere 
Consiliului Local sa nu i se poate raspunde daca i-a fost aprobata sau nu solicitarea formulata 
de acesta. 
Dl. Vatafu : solicita presedintelui comisiei de disciplina ca pentru urmatoarea sedinta sa 
prezinte un raport vis a vis de acesta situatie 
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D-na Sandulescu : este de acord cu cele afirmate de dl. consilier Dontu si solicita 
executivului sa se prezinte si o analiza a cererilor cetatenilor precum si a certificatelor de 
urbanism care nu au fost introduse in sedintele Consiliului Local 
Dl. Primar : conform legii nu ar trebui introduse in sedintele Consiliului Local nicio cerere 
de acest gen pana la incheierea actiunii de retrocedare a terenurilor , dar este de acord cu 
concesionarea terenurilor pentru modificarea balcoanelor in suprafete rezonabile 
 
Pauza 10 minute. 
 
Punctul 16.Proiect de hotarare privind stabilirea locurilor minimale de parcare la 
emiterea Autorizatiei de construire in municipiul Suceava – initiatori consilierii locali 
Cristina Iordachel, Monica Loredana Sandulescu si Niculai Barba 
 
D-na Sandulescu : este de parere ca prin acest proiect de hotarare se va rezolva o mare parte 
din problemele cauzate de parcarile din municipiu , se va incerca ca autoturismele sa nu mai 
fie parcate pe spatiul verde,  pe carosabil , pe trotuare si se va rezolva fluidizarea traficului 
rutier . 
D-na Zarojanu : considera ca acest proiect este o incercare de a pune in discutie o problema 
cu care se confrunta municipalitatea in momentul de fata , dar totodata exista o problema cu 
locurile publice de parcare , in special in zona centrala a orasului, si nu cu locurile private din 
jurul constructiilor care se ridica . Totodata domnia sa precizeaza ca din proiectul de hotarare 
prezentat nu reiese rezolvarea problemelor pe care le are municipiul cum ar fi fluidizarea 
circulatiei , problema parcarilor neregulamentare, pentru ca ceea ce se solicita prin acest 
proiect este crearea locurilor de parcare in jurul unor proprietati private.Acest lucru deja se 
pune in practica pentru ca investitorii sunt la randul lor interesati in a asigura si locuri de 
parcare pentru apartamentele pe care le scot la vanzare. 
Interesul municipalitatii este de a cauta si gasi solutii pentru crearea de parcari de interes 
general si spera ca odata finalizat si aprobat atat a Planului Urbanistic Zonal cat si a  Planului 
Urbanistic General  sa ofere acesta oportunitate. 
Considera ca proiectul prezentat nu face decat sa „semene o confuzie in problema pe care o 
avem noi de rezolvat si problema privata a locurilor de parcare din municipiul Suceava „ 
D-na Iordachel : chiar daca aceste parcari sunt aferente constructiilor private , acestea se 
regasesc tot pe teritoriul municipiului , iar ceea ce se doreste prin acest proiect de hotarare 
este ca noile constructii sa nu aglomereze si mai mult circulatia in municipiu. 
Dl. Barba : acest proiect de hotarare se poate constitui intr-un proiect de hotarare care sa aiba 
ca termen legal legea nr.215/2001 si H.G. nr. 526/1996.Proiectul de hotarare prezentat face 
parte din „acelasi gen de hotarare pe care noi am discutat-o si am aprobat-o cu privire la 
spatiile verzi „. In aceste conditii domnia sa se intreaba cum se poate ca un proiect de hotarare 
care deriva din „aceeasi necesitate a aplicarii legilor respective , dar care a fost initiat de 
executiv si de d-na viceprimar Zarojanu , a fost un proiect acceptat si oportun , pe cand acest 
proiect initiat de consilierii Partidului Democrat , nu este un proiect in conformitate cu 
aspiratiile liberale.” 
Domnia sa considera ca atat timp cat nu exista un PUG actualizat , acest gen de prevederi 
precum si asemenea proiecte de hotarari sunt cele care mai pot reglementa aspecte care tin de 
urbanism in municipiul Suceava . 
In raportul serviciului de specialitate se specifica faptul ca acest proiect de hotarare nu este 
oportun , iar oportunitatea unui proiect de hotarare este stabilita de Consiliul Local.Pe aceasta 
cale domnia sa informeaza ca va studia daca in acest raport al serviciului de specialitate nu 
sunt elemente de abuz in serviciu sau a alt gen de ingradiri ale legislatiei in vigoare. 
Comisia de cultura –aviz favorabil,celelalte comisii de specialitate-discutii in plen 
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D-na Prelipceanu: considera neoportuna o astfel de masura care prin aplicare ar genera mari 
restrictii de construire in municipiu .Pentru solutionarea problemelor cauzate de lipsa locurilor 
de parcare aferente constructiilor se va solicita ca prin certificatul de urbanism sa se propuna 
solutii date de proiectanti in conformitate cu HGR nr. 525/1996. 
D-na Zarojanu :s-a constatat ca, in general constructorii sunt interesati sa ofere conditii cat 
mai atractive celor care vor deveni beneficiarii cladirilor care se construiesc, iar problema 
spatiilor verzi era lasata ca o problema auxiliara, pentru ca in mod direct locatarii nu aveau 
nevoie de crearea unei zone de spatiu verde pentru a putea locui in cladirea respectiva. Dar 
pentru ca se are in vedere tendinta de crestere a zonei verzi alocata pentru fiecare locuitor in 
parte , in urma unei analize in cooperare cu Garda de Mediu si Agentia de Mediu au fost 
extrase din lege si intocmit un raport convenabil in ceea ce priveste zona verde astfel incat 
aceasta sa fie obligatorie pentru investitori. 
D-na Sandulescu : pentru PUZ-ul aprobat in sedinta de astazi al S.C. General Construct 
S.R.L. si al S.C.Ucasy Buildars S.R.L. sunt prevazute aproximativ 150 de apartamente si doar 
68 de locuri de parcare, ceea ce inseamna ca pe strada unde sunt situate aceste constructii vor 
mai parca cel putin 70-80 de masini .Acest exemplu constituie sensul proiectului si problema 
care ar trebui rezolvata. 
Dl. Vatafu : avand in vedere faptul ca nu exista spatii de parcare considera ca nu ar fi o 
problema ca investitorilor sa li se impuna construirea unor spatii de parcare fie pe terenurile 
aferente constructiilor fie la subsolurile imobilelelor pe care le construiesc .Sustine proiectul 
de hotarare si mentioneaza ca executivul trebuia sa argumenteze in raportul de specialitate al 
serviciului motivele tehnice pentru care s-a stabilit procentul de 20 % pentru 10 salariati , 
propus de initiator . 
Dl. Steiciuc : problema parcarilor va putea fi rezolvata doar prin construirea de parcari 
subterane si supraetajate . Acest proiect de hotarare are un aspect pozitiv prin faptul ca aduce 
in discutie o problema acuta a municipiului, lipsa parcarilor si un aspect negativ pentru ca 
aduce in discutie problema parcarilor de pe langa blocurile vechi care nu au parcari si 
proprietarii cladirilor noi . Considera ca acest lucru nu este echitabil pentru ca municipalitatea 
trebuie sa gasesca solutii pentru toata lumea la fel. 
Dl. Dontu : nu este de acordul cu cele mentionate de dl. Barba cu privire la punctul de vedere 
al serviciului de specialitate exprimat in raportul de specialitate 
Dl. Casu : anexa proiectului de hotarare trebuia adaptata la situatia de fapt  
Dl. Iordache : sustine ca proiectul a fost introdus pe ordinea de zi ca o „diversiune”, pentru ca 
„cineva sa-si aroge meritul ca este foarte preocupat de parcarile din Suceava „. In concluzie 
domnia sa precizeaza ca intregul Consiliu Local este preocupat de parcarile din Suceava , dar 
nu cu acest proiect. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 
 

VOT : Da-9 voturi 
            Nu-3 voturi 

               Abt-11 voturi 
 

Hotararea nu a fost adoptata. 
 
 
Punctul 17.Proiect de hotarare privind imputernicirea Primarului municipiului Suceava 
sa solicite avizul pentru infiintarea unei autogari- initiator Primarul municipiului 
Suceava  
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 Comisia de urbanism, comisia de tineret –discutii in plen, comisia economica , comisia de 
servicii–aviz negativ , comisia de cultura-aviz favorabil 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-17 voturi 
          Nu-2 voturi 

           Abt-4 voturi 
 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 18.Proiect de hotărâre de aprobare a înfiinţării Comandamentului 
Antiepizootic Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
Comisia de urbanism-discutii in plen, comisia economica , celelalte comisii de specialitate –
aviz favorabil  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-22 voturi 
       Abt-1 vot 

 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 19.Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al 
Primariei municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Comisia de urbanism-discutii in plen, comisia economica , celelalte comisii de specialitate –
aviz favorabil  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 20.Proiect de hotarare privind transformarea , in conditiile legii, a unui post in 
statul de functii al Directiei Tehnice –Coordonare Servicii Publice-initiator Primarul 
municipiului Suceava  
 
Comisia de urbanism-discutii in plen, comisia economica , celelalte comisii de specialitate –
aviz favorabil  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare 
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VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 21.Proiect de hotarare privind tranformarea , in conditiile legii, a unor posturi 
din statul de functii al Politiei Comunitare a municipiului Suceava – initiator Primarul 
municipiului Suceava  
 
Comisia de urbanism-discutii in plen, comisia economica , celelalte comisii de specialitate –
aviz favorabil  
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 
ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA 
 
 
Punctul 1Proiect de hotarare privind efectuarea rectificarii si efectuarea virarilor de 
credite in cadrul Bugetului local pe anul 2007-initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Dl. Primar : au fost alocate sumele de 20 miliarde lei  pentru S.C. Termica S.A. si 20 
miliarde lei pentru reparatii strazi in municipiul Suceava . De asemenea in acest proiect sunt 
alocate si unele sume de bani prinse ca urmare a solicitarii unor cluburi sportive care au facut 
performanta. 
 
Comisia de urbanism si comisia de servicii-discutii in plen, celelalte comisii de specialitate –
aviz favorabil 
 
Dl. Dontu : propune alocarea a 50.000 lei pentru Clubul Sportiv Municipal 
Dl. Iordache : propune alocarea 1.200.000.000 lei pentru handbal ,  ramura sportiva care este 
cea mai performata la ora actuala in municipiul Suceava  
Dl. Cosmulese: sustine propunerile formulate de dl. Dontu si de dl. Iordache si propune 
alocarea sumei de 1.600.000.000 lei pentru fotbal , tinand cont de rezultatele obtinute de 
echipa de fotbal , respectiv 15 victorii si 2 meciuri incheiate la egalitate  
Dl. Vornicu : la intocmirea bugetului pentru anul 2008 sa se incerce alocarea mai multor bani 
pentru fotbal cat si pentru handbal si sustine amendamentele formulate de dl. Dontu si dl. 
Cosmulese . 
Dl. Iosub : revine la o propunere formulata intr-o alta sedinta a Consiliului Local privind lista 
performerilor din municipiul Suceava . Domnia sa nu considera a fi corecta alocarea unor 
sume de bani doar pentru cele 2 ramuri sportive promovate , respectiv fotbalul si handbalul, 
iar pentru ceilalti sportivi cu rezultate foarte bune in campionatele nationale si internationale 
sa nu se mentioneze nimic.Propune suplimentarea sumei propuse de dl. Dontu de la 500.000 
lei la 800.000 lei  
Dl. Director al Clubului Sportiv : mentioneaza ca le este suficienta suma de 30.000 lei 
Dl. Primar : in ceea ce priveste premierea celorlalte ramuri sportive domnia sa mentioneaza 
ca in cursul acestui an a fost alocata de la buget suma de 1.700.000lei astfel : 200.000 de lei la 
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handbal, 80.000 lei rugby, 30.000 lei hochei, 30.000 la box 30.000 la volei . In ceea ce ii 
priveste pe sportivii de la Clubul Sportiv Muncipal acestia sunt finantati si de Ministerul 
Sportului, intentia fiind in primul rand de a-i premia pe sotii Casandra  
Dl. Seredenciuc : solicita ca in viitor pe toate materialele publicitare sa apara Consiliul Local 
Suceava in loc de Primaria Suceava  
Dl. Bilius : invita toti consilierii locali in data de 18 decembrie 2007 la Liceul sportiv la ora 
10,30 si mentioneza ca sumele solicitate de cluburi sunt trecute in cererile atasate la proiectele 
de hotarare din mapa de sedinta  
D-na Mandache : propune alocarea sumei de 200.000 lei pentru fotbal  
Dl. Vasiliu : mentioneaza ca echipa de rugby este echipa de divizie nationala si reprezinta de 
multa vreme cu succes municipiul Suceava si propune ca din suma alocata in vederea 
premierii o parte sa fie distribuita echipei de rugby in vederea finantarii acesteia , respectiv 
50.000 lei 
Dl. Bosancu : solicita ca banii pe care Consiliul Local ii va aloca sa fie justificati printr-un 
raport prezentat Consiliului Local si sa se tina cont si de performantele sportive ale acestora  
Dl. Primar : dupa aprobarea bugetului cluburile vor depune cereri pentru finantare si acestea 
nu vor fi aprobate daca nu vor prezenta un raport justificativ in Consiliul Local  
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Iosub , respectiv alocarea sumei de 80.000 lei 
pentru Clubul Sportiv Municipal in vederea premierii sportivilor (30.000 lei) si a finantarii 
echipei de rugby(50.000 lei) 
 

VOT: Da-23 voturi 
 

Amendamentul a trecut. 
 
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Iordache, respectiv alocarea sumei de 120.000 
lei pentru handbal 
 

VOT : Da-22 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Se supune la vot amendamentul formulat de d-na Mandache, respectiv alocarea sumei de 
200.000 lei pentru fotbal. 
 

VOT : Da-19 voturi 
          Abt-4 voturi 

 
Amendamentul a trecut. 
 
Dl. Primar : mentioneaza ca suma de 190.000 lei va fi alocata de la cap.sanatate 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele votate mai sus. 
 

VOT : Da-22 voturi 
      Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
 
Punctul 2. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si 
A.S.FOTBAL CLUB CETATEA Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava 
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Comisia de urbanism –discutii in plen, celelate comisii de specilitate –aviz favorabil 
Se supune la vot amendamentul, privind alocarea sumei de 200.000 lei 
 

VOT : Da-22 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Amendamentul a trecut. 
Dl. Iosub : propune ca in contractul de asociere sa apara mentionat Consiliul Local  
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus si cu propunerea 
formulata de dl. Iosub. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 3.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul 
Sportiv Universitatea Suceava- initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Comisia de urbanism –discutii in plen, celelate comisii de specilitate –aviz favorabil 
Se supune la vot amendamentul, privind alocarea sumei de 200.000 lei 
 
Se supune la vot amendamentul privind alocarea sumei de 120.000 lei, precum si modificarea 
in sensul inlocuirii cu „ Consiliul Local „ 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT :Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 4.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul 
Sportiv Municipal Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava 
 
Comisia de urbanism –discutii in plen, celelate comisii de specialitate –aviz favorabil 
 
Se supune la vot alocarea sumei de 80.000 lei pentru premierea sportivilor si finantarea 
echipei de rugby. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
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Punctul 5.Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de acces la locuinta si a 
criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri , destinate 
inchirierii , in municipiul Suceava sau in localitatile limitrofe situate la maximum 10 km 
de acesta-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Comisia de urbanism –discutii in plen, celelate comisii de specilitate –aviz favorabil 
Dl. Seredenciuc : fata de proiectul prezentat anterior acesta are o clarificare in sensul bun, 
respectiv precizarea maximului in ceea ce priveste distanta de 10 km  
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-21 voturi 
Abt-2 voturi 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 6. Adresa S.C. General Construct S.R.L. inregistrata la Consiliul Local al 
municipiului Suceava sub nr. 377/14.12.2007 
 
Dl. Ghiata Doru(reprezentat S.C. General Construct S.R.L.) :solicita anularea Hotararii 
Consiliul Local nr. 257/29 noiembrie 2007 al municipiului Suceava privind acceptarea 
donatiei S.C. General Construct S.R.L. constand intr-o parcela de teren de 3053 mp.in vederea 
amenajarii unui drum de acces . 
Dl. Secretar : acesta hotarare nu produce efecte decat in momentul in care actul se 
oficializeaza la notariat. Atat timp cat societatea nu mai doreste incheierea acestui act ea nu va 
putea produce efecte. 
 
Punctul 7.Raportul de evaluare al Secretarului municipiului Suceava pe anul 2007 . 
 
Dl. Iordache : la punctul 3 al raportului de evaluare respectiv –pregatirea lucrarilor supuse 
dezbaterii Consiliului Local al municipiului Suceava –domnia sa a sesizat o crestere valorica a 
performantelor d-lui secretar si propune majorarea punctajului acordat la 5 puncte 
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Iordache. 

VOT : Da-23 voturi 
 

Amendamentul a trecut. 
 
 
D-na Iordachel : propune majorarea punctajului la 5 puncte la –Criterii de performanta 
pentru functii publice de conducere- capaciatea de a obtine cele mai multe rezultate-  
 
Se supune la vot amendamentul d-nei Iordachel. 
 

VOT : Da-23voturi 
 

Se supune la vot raportul de evaluare cu amendamentele votate mai sus. 
 

VOT : Da-23 voturi 
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Dl. Primar : multumeste Consiliului Local pentru buna colaborare din acest an si ureaza”La 
multi ani” cu multa sanatate pentru nou an si invita membrii Consiliului Local sa participe la 
manifestarile organizate cu prilejul sarbatoririi noului an . 
 
Dl. Vatafu : declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti pentru participare. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      SECRETAR MUNICIPIU 
RADU FLORIN VATAFU                                                                    JR. CIUTAC IOAN 
 
 
 

INTOCMIT 
ROMEGA DELIA 

 
 

 19


