
                       ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 16 iulie 2009 

 
 

Dl. Ursu– preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2140/10.07.2009 pentru 
data de 16.07.2009, ora 12,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi 
informează că sunt prezenţi toti consilierii locali . 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar 
Lucian Harsovschi , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, , d-na Cerasela Prelipceanu- director 
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului , d-na Xenia Bondor –sef Serviciu urbanism,d-na 
Catargiu Camelia sef Serviciu patrimoniu, d-na Bujorean Violeta –sef serviciu acte administrative, 
relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor , dl Paul Iftimie-sef serviciu contencios 
administrativ , juridic din partea  mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, 
dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iasi  
 
Dl. Ursu  , presedintele de sedinta  supune la vot ordinea de zi a sedintei . 

1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au 
avut loc in 22 iunie 2009 si 29 iunie 2009 . 

2. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare  al municipiului 
Suceava „, domnului LEMNE CAROL- LUDOVIC-initiator Primarul municipiului Suceava  

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 
2009-initiator Primarul municipiului Suceava 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara 
bugetului local pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava  

5. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a 
unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile si virari de sume intre 
domeniile programului anual al finantarilor nerambursabile pentru anul 2009-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

6. Proiect de hotarare privind preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente reabilitarii 
imobilelor pentru proprietarii/chiriasii fondului locativ de stat , familii sau persoane singure 
,aflati in imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin-initiatori Primarul municipiului 
Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra unor terenuri 
in suprafata totala de 1.554.636 mp din proprietatea municipiului Suceava in proprietatea S.C. 
Termica S.A.-initiator Primarul municipiului Suceava  

8. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aferente serviciilor publice de alimentare cu apa 
si canalizare –epurare practicate de S.C. A.C.E.T. S.A. in municipiul Suceava –initiator 
Primarul municipiului Suceava  

9. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii indicatorilor tehnico economici pentru 
obiectivul de investitii „ Locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate-
zona Metro-B-dul 1 Decembrie 1918 in municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului 
Suceava  

10. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu –solicitant Vitelaru Dinu-initiator Primarul municipiului Suceava  

11. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a doua parcele de teren 
proprietate privata a municipiului Suceava situata in B-dul 1 Decembrie 1918 nr.2-initiator 
Primarul municipiului Suceava  
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12. Proiect de hotarare privind vanzarea a 8 apartamente situate in blocurile construite din 
fondurile statului si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava : str. 6 
Noiembrie nr.42, bl.A1, sc.B, ap.19, str. Marasesti nr.9, bl.B8, sc.B, ap.2, str. Magurei nr.11, 
bl.F7, sc.C, ap.19, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, ap.10, str. Aleea Dumbravii nr.5, bl.6, sc.A, 
ap.21, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, sc.A, ap.13, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, sc.A, ap.20, str. 
Statiunii nr.4, bl.D4, sc.A, ap.14, catre titularii contractelor de inchiriere, in conditiile impuse 
de Decretul Lege nr.61/1990 ( republicat) si a Legii nr.85/1992 ( republicata )-initiator 
Primarul municipiului Suceava  

13. Proiect de hotarare privind punerea in aplicare , la nivelul municipiului Suceava , a 
prevederilor O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente 
exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile publice locale-initiator Primarul 
municipiului Suceava  

14. Informare privind activitatea Serviciului Protectie Sociala pe semestrul I-2009, inregistrata la 
Primaria municipiului Suceava la nr. 21345/02.07.2009 

15. Raportul de activitate in perioada iunie 2008-iunie 2009 al d-lui viceprimar Lucian 
Harsovschi, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 147/13.07.2009. 

16. Cererea S.C. CON BUCOVINA S.A. , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava 
la nr. 122/09.06.2009. 

17. Cerere privind efectuarea concediului de odihna apartinand  d-lui Primar Ion Lungu , 
inregistrata la Consiliul local al municipiului Suceava la nr. 146/13.07.2009. 

18. Diverse 
 
Se supune la vot ordinea de zi  
 

VOT : Da-22 voturi 
      Abt-1 vot 

 
Se supune la vot ordinea de zi suplimentara. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea, de principiu, a asocierii intre Municipiul Suceava si 
Consiliul Judetean Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii S.C. Termica S.A.  din cadrul Asociatiei 
Sportive “ Fotbal Club Cetatea” Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  

3. Informare privind activitatea desfasurata de cadrele Politiei municipiului Suceava in semestrul 
I 2009 

 
VOT : Da-23 voturi 

 
 
 

Punctul 1.Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului 
Suceava ce au avut loc in 22 iunie 2009 si 29 iunie 2009 . 

 
 

        Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1. 
 
       Se supune la vot punctul 1.  
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Punctul 2.     Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare  al 
municipiului Suceava „, domnului LEMNE CAROL- LUDOVIC-initiator Primarul 
municipiului Suceava  
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Dl. Primar : o delegatie din partea municipiului Suceava se va deplasa la domiciliul domnului Lemne 
Ludovic pe data de 5 august , data la care domnia sa implineste varsta de 100 de ani ,unde i se va 
inmana diploma de „Cetatean de Onoare „ impreuna cu un tort si un buchet de flori . 
 
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava 
pentru anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava 
 

Dl. Primar : se rectifica bugetul local cu suma de 3.500.000 lei , suma primita de la 
Ministerul Administratiei si Internelor  pentru finantarea Programului „Termoficare 2006-
2015 caldura si confort”, pentru alimentarea cu energie electrica la Sala de Sport la Gen. Nr.9 
din cartierul Obcini si alimentarea cu energie electrica si cu gaz metan pentru blocurile ANL 
din cartierul Obcini, zona Metro . 
Sumele prevazute pentru reabilitari termice se scot in afara bugetului local. 
In baza a doua adrese de la Colegiul „Mihai Eminescu” si Colegiul National „Stefan cel Mare 
se modifica  lista de achizitii iar la solicitarea Serviciului integrare europeana , se rectifica in 
plus cu suma de 500.000 lei si in minus cu aceeasi suma , pozitiile 73, respectiv 74 –
cap.„Documentatie tehnico economica pentru accesarea fondurilor structurale in vederea 
implementarii proiectului „Dezvoltare urbana si sociala in zona de actiune urbana : versant 
Nord Est-cartierul Itcani, cartierul Burdujeni sat din municipiul Suceava „ 
Dl. Casu : in ce stadiu se afla concesionarea serviciului de iluminat public? 
Dl. Primar : in acest moment se lucreaza la caietul de sarcini , urmand ca dupa aprobarea 
acestuia in Consiliul Local sa se demareze procedurile de organizare a licitatiei . Firma care va 
participa la aceasta licitatie , va suporta si cheltuielile investitiei , urmand ca o parte din 
economiile care se vor face ca urmare a montarii lampilor moderne sa fie dirijate spre firma 
care va face investitia, iar diferenta la „costul de iluminat public „  
Dl. Casu : daca firma care va castiga acest obiectiv, va suporta investitia ,de ce se opereaza o 
suplimentare la buget pentru acest capitol ?   
Dl. Primar : banii sunt alocati pentru alimentare cu energie electrica, dar capitolul bugetar se 
numeste „ iluminat public si electrificari rurale” 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
 

 Punctul 4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor 
evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : sumele prevazute pentru reabilitari se trec intr-un cont separat , in afara bugetului si 
tot aici vor fi incluse si sumele de la cei care se incadreaza in acest program dar nu au posibilitatea 
sa achite aceste sume  
Comisia de turism –nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-22 voturi 
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      Abt-1 vot 
 

Hotarea a fost adoptata. 
 
 

Punctul 5.Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al 
municipiului Suceava a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari 
nerambursabile si virari de sume intre domeniile programului anual al finantarilor 
nerambursabile pentru anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
 

  Dl. Primar : proiectul propune alocarea sumei de 100.000 lei destinata fetivalului de arta medievala , 
precum si redistribuirea unor sume de bani care nu au fost accesate la cap. „alte cheltuieli” , respectiv 
finantarea grupului „ Balada Bucovinei”. 
 
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Dl. Ursu –saluta prezenta in sala de sedinte a membrilor de la Scola de vara a tinerilor cu 
performante deosebite , aceasta actinune facand parte dintr-un proiect finantat de Consiliul Judetean 
Suceava si le ureaza din partea Consiliului Local al municipiului Suceava mult succes. 

 
 

Punctul 6.Proiect de hotarare privind preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor 
aferente reabilitarii imobilelor pentru proprietarii/chiriasii fondului locativ de stat , familii 
sau persoane singure ,aflati in imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin-initiatori 
Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi 
 

Dl. Primar : precizeaza ca din cele 31 de blocuri pentru care s-au obtinut fonduri in vederea 
anveloparii lor ,doar 9 au depus dosare de finantare .Proiectul prezentat in aceasta sedinta propune 
preluarea partiala sau integrala pe anumite categorii de venituri de pana la 1000 lei.Dintr-un calcul 
facut , municipiul va trebui sa plateasca aproximativ 250.000 lei pentru cele 31 de blocuri , pentru 
categoriile de proprietari/chiriasi , care au venituri de pana la 1000 lei. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Casu : intreaba daca garsonierele de vis -a -vis de Colegiul National Mihai Eminescu sunt prinse 
in acest program ? 
Dl. Primar : aproximativ  14 garsoniere mai sunt ale municipiului si pentru acestea proprietarul va 
contribui  cu cota parte , dar trebuie sa existe solicitarea majoritatii  proprietarilor . 
Dl. Vornicu : este de parere ca pretul reabilitarii este supradimensionat si intreaba cine stabileste acest 
pret ? 
Dl. Primar : reprezentantii asociatiilor de proprietari au purtat discutii cu experti tehnici , proiectanti 
care au prezentat si devizele de unde au rezultat aceste preturi . 
La nivel national pretul unui apartament de reabilitat este de 3500 euro . Cota populatiei este intre 500 
si 1300 euro/apartament , dar sunt situatii diferite in functie de numarul apartamentelor dintr-un imobil 
, cum ar fi cele de pe  strada Gherasim Buliga in blocuri cu 2 etaje , apartamente de 4 camere , unde 
pretul este mai mare. 
Reprezentantii asociatiilor de proprietari , au fost de parere ca in regim privat costurile sunt mai mici, 
doar ca pentru aceste lucrari materialele folosite de acestia nu sunt de calitate si nu lucreaza pe baza de 
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factura.Ca urmare a acestui fapt si in masura in care nu se respecta conditiile impuse pentru reabilitare 
nu se atinge eficienta energetica dorita. 
Reprezentantii asociatiilor de proprietari au fost informati cu privire la toate costurile, li s-au aratat 
facturile si toate devizele pentru aceste lucrari si s-au convins ca au fost fundamentate corect. 
Dl. Vornicu : exista situatii in care suprafetele ce urmeaza a fi anvelopate sunt foarte mici, pentru ca 
proprietarii si-au montat pe cheltuiala lor tamplarie tip termopan si pentru suprafata care ramane de 
reabilitat se aplica doar o reducere de 20 %  
Dl. Primar : in legatura cu reducerea de 20% , domnia sa considera ca s-a inteles gresit –acolo unde s-
a montat tamplarie tip termopan pretul  scade pe baza devizului prezentat, dar  fiecare caz va fi 
analizat in parte , in functie de calitatea tamplariei . 
Dl. Bosancu : sustine acest proiect de hotarare care vine in intampinarea asociatiilor de proprietari , 
dar considera ca acest proiect trebuia discutat mai din timp pentru ca exista asociatii de proprietari care 
nu si-au intocmit dosarele , pierzand in acest fel oprtunitatea intrarii in acest proiect. Domnia sa 
precizeaza ca daca cei ce se vor ocupa de anveloparea imobilelor vor lua in calcul doar tamplaria 
termopan de calitate superioara ( 6 camere ) , acolo unde nu exista,  acestea vor trebui inlocuite , fapt 
ce va duce la cresterea pretului. 
Dl. Primar : precizeaza ca toate asociatiile de proprietari au stiu de acest proiect si au avut obligatia 
de a instiinta proprietarii imobilelor de acest proiect . 
In acest moment exista o aprobare pentru 9 blocuri pentru care se vor organiza 3 licitatii . 
Date fiind conditiile economice existente , probabil ca la aceste licitatii se va adjudeca doar 70 % din 
valoarea maxima. 
 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-23 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 7.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate 
asupra unor terenuri in suprafata totala de 1.554.636 mp din proprietatea municipiului 
Suceava in proprietatea S.C. Termica S.A.-initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Dl. Primar : mentioaneaza ca in data de 15 iulie a participat la sedinta de guvern impreuna cu 
presedintele Consiliului Judetean Suceava , unde a fost prezentata situatia societatii de termoficare din 
municipiul Arges care se afla in faliment. In acest context domnia sa precizeaza ca trebuie facut tot 
posibiliul pentru ca in iarna 2009-2010 municipiul sa beneficeze de apa calda si caldura precum si  
gasirea unei solutii de salvare a S.C. Termica S.A.  de la faliment .Isi exprima speranta gasirii acestei  
solutii care va duce la deblocarea acestei situatii , dar in masura in care nu va gasi aceasta solutie nu se 
vor mai putea inregistra deconturi de subventie la S.C. Termica S.A.  in contabilitate , „pentru ca nu 
mai avem unde, ajungem la 100.000.000 lei , ajungem in faliment si cu primaria municipiului 
Suceava„ . 
Concluzionand domnia sa isi exprima convingerea potrivit careia toti membrii Consiliului Local 
doresc ca in iarna care urmeaza municipiul sa beneficieze de apa calda si caldura. 
Dl. Barba : propune un amendament in sensul eliminarii din art.3 a proiectului de hotarare partea care 
se refera la  Adunarea Generala a Actionarilor, pentru a scurta timpul necesar rezolvarii acestei situatii, 
dar si pentru ca din A.G.A. fac parte si consilierii locali , care la randul lor analizaeaza aceste proiecte 
in cadrul sedintelor Consiliului Local .  
Dl. Secretar : precizeaza ca nu este posibil acest lucru intrucat la randul ei A.G.A. va trebui sa 
hotarasca concret aceasta transmitere . Actul de transmitere se face intre Consiliul Local, reprezentat 
de o persona stabilita tot de Consiliul Local , pe de o parte si A.G.A. de la S.c. Termica S.A. de 
cealalta parte. 
Dl. Primar : este de parere ca nu impiedica cu nimic ca A.G.A. de la S.C. Termica S.A. sa fie 
mentionata in acest proiect. 
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Dl. Secretar : precizeaza ca in ceea ce priveste Consiliul Local acesta urmeaza sa mai adopte o 
singura hotare cu privire la stabilirea prin evaluare a pretului precum si a datoriei  
Dl. Dontu : propune ca art.3 sa devina art.4 , iar art.3 sa aiba urmatorul continut „ S.C. Termica S.A. 
va utiliza terenul pentru asigurarea serviciului public de termoficare si electic, iar terenul ramas 
disponibil va fi folosit pentru crearea unei societati administrator privind infiintarea unui parc 
industrial in municipiul Suceava „ 
Domnia sa considera  ca incepand cu anul 2010 va avea loc o relansare economica , fapt ce-i va 
determina pe investitori sa se orienteze spre zone cu facilitati , zone in care se va putea produce ieftin. 
Municipiul are posibilitatea crearii acestui parc si  Ordonanta nr.65/2001 art.7 pct.”d” inlesneste 
posibilitatea crearii acestuia. 
Dl.Bosancu : sustine propunerea d-lui Dontu , deoarece considera domnia sa ca daca terenul intra in 
proprietatea S.C. Termica S.A. si acolo nu se face o investitie sau nu se gaseste  o solutie care sa ajute 
societatea sa obtina profit de pe urma acesteia, atunci nu va fi decat o cheltuiala suplimentara cu acest 
teren . 
 
Comisia de turism-discutii in plen , celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
 
Dl. Mocanu : este de parere ca amendamentul formulat de dl. Dontu este restrictiv in sensul ca deja se 
emit propuneri in legatura cu utilizarea terenului in viitor. 
Terenul societatii se poate imparti in doua mari categorii –o parte strict necesar functionarii investitiei 
si o parte –teren liber , care poate fi disponibilizat . 
Considera ca inainte de a se lua o decizie cu privire la modul de folosire a terenului liber , ar fi foarte 
util , intocmirea unui studiu care sa aiba ca finalitate delimitarea foare clara a terenului, pe categorii de 
folosinta . Problema care se ridica la ora actuala , este atragerea de capital , in timp cat mai scurt si cat 
mai mult. 
Ar trebui ca municipiul impreuna cu A.G.A. de la S.C. TERMICA S.A. sa realizeze acest studiu pe 
care sa il prezinte Consiliului Local  .  
Dl. Dontu : mentioneaza ca detine o informatie potrivit careia la S.C. Termica S.A. va urma scoaterea 
la licitatie a unui serviciu de consultanta privind conceptul de termoficare si de dezvoltarea a societatii 
Ca urmare a acestei informatii si a amendamentului formulat mai sus de domnia sa , doreste ca 
consultantul sa aiba toate datele privind dorintele municipalitatii , pentru a putea realiza un studiu 
complet 
Dl. Casu : solicita explicatii d-lui secretar cu privire la hotararea A.G.A. de la S.C. Termica S.A. 
anexata la proiectul de hotarare prezentat care in cadrul continutului ei „ la art.2 ia act, iar la art.3 ne 
propune „  
Dl. Secretar : nu hotaraste A.G.A. daca municipiul transmite sau nu acest teren , dar au fost de acord 
cu acest transfer . Dupa adoptarea acestei hotarari A.G.A. va trebui sa aprobe din nou acest transfer , 
intruct fara aceste doua hotarari nu se va putea incheia actul oficial de transmitere la notariat .In 
urmatoarea hotarare pe care va trebui sa o adopte Consiliul Local cu privire la valoarea terenului si a 
datoriei , va fi desemnat si un reprezentat al Consiliului Local care va semna actul de transmitere, la 
fel cum si A.G.A. va desemna un reprezentat care va reprezenta interesele S.C. Termica S.A.  
 
Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Dontu . 
 

VOT : Da-15 voturi 
          Nu-3 voturi 
          Abt-5 voturi 

 
Amendamentul a fost votat. 

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

VOT : Da-16 voturi 
            Abt-7 voturi 
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Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 8.Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aferente serviciilor publice de 
alimentare cu apa si canalizare –epurare practicate de S.C. A.C.E.T. S.A. in municipiul 
Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Dl. Primar : proiectul ISPA a fost inceput in anul 2007 si pana in prezent a fost realizat in proportie 
de 12 % la apa, 35 % la canalizare si 40 % la statia de tratare-epurare .  
Mentioneaza ca  S.C. A.C.E.T.S.A. , beneficiarul final al acestui proiect trebuie sa faca fata unor 
cheltuieli neeligibile si trebuie sa prefinanteze TVA-ul pe care il recupereaza. In sedinta guvernului 
din 15 iulie a fost aprobat masterplanul pentru etapa a II a a proiectului ISPA , prin care municipiul 
Suceava va beneficia de aproximativ 25.000.000 euro pentru extinderea retelelor de apa si canalizare . 
In urma discutiilor purtate cu reprezentantii S.C. A.C.E.T.S.A. , precum si cu membrii A.G.A. se 
impune necesitatea majorarii tarifelor propuse in acest proiect  
Comisia de turism-discutii in plen , celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil  
Dl. Iordache :  mentioneaza ca in lunile de vara , respectiv iunie si iulie , cetatenii municipiului sunt 
incarcati cu cheltuieli suplimentare . 
Totodata domnia sa solicita conducerii S.C. A.C.E.T.S.A. o analiza SWOT a activitatii desfasurata la 
S.C. A.C.E.T.S.A. , precum si o analiza SOT a modului in care este manageriata acesta societate. 
Considera inoportuna majorarea tarifelor in acest moment si mentioneaza ca tariful apei in municipiul 
Suceava este unul dintre cele mai mari din tara. 
Precizeaza ca  votul va fi negativ  la fel ca si anul trecut , cand a fost propusa tot o majorare a pretului 
la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare-epurare . 
Dl. Groza : precizeaza ca societatea se afla in plin proces de implementare a procedurilor , beneficiaza 
si de 2 programe de consultanta, din care unul finantat prin programul ISPA si unul finanta de 
Minsterul Mediului , iar analiza SOT este parte integranta in planul de afaceri pe care S.C. A.C.E.T. 
S.A. impreuna cu conducerea deliberativa si cea executiva il are tot timpul in vedere si care este in 
permanenta actualizat , intrucat de la luna la luna apar noi elemente . 
In legatura cu afirmatiile conform carora tariful apei este unul dintre cele mai mari din tara, domnia sa 
precizeaza ca detine o situatie de la Autoritatea Nationala de Reglementare cu privire la tarifele 
practicate in tara , de unde rezulta ca pretul apei in Suceava este la media tarifului din tara. 
Consumul mediu /locuitor/luna in municipiul Suceava este de 3,5 m³. Cresterea fata de tariful in 
vigoare este de 1,60 lei . 
Dl. Iordache : isi mentine punctul de vedere cu privire la prezentarea analizei SOT in Consiliul Local 
si nu considera normal ca programe europene , cum ar fi programul ISPA , sa fie suportate din 
contribuitia municipalitatii, respectiv din buzunarul cetateanului. 
Dl. Groza : mentioneaza ca in sedinta din data de 17 iulie a Consiliului Judetean Suceava se va 
dezbate un proiect de hotarare cu privire la alocarea unei sume de 2.000.000 lei pentru plata intocmirii 
de studii si proiecte . 
Totodata precizeaza ca S.C. A.C.E.T.S.A. trebuie sa-si desfasoarea activitatea in conditii de 
rentabilitate . Daca societatea ar functiona in pierdere, asa cum este S.C.Termica S.A. nu ar fi posibila 
nici un fel de finantare pentru ca in aceste conditii aceste sume ar fi considerate ajutoare de 
stat.Subliniaza ca prima conditie de eligibilitate a proiectelor este ca operatorul sa-si desfasoare 
activitatea in conditii de rentabilitate.Precizeaza ca salariile celor de la S.C. A.C.E.T.S.A. au fost 
inghetate, ele fiind in prezent la nivelul celor din anul 2008 .Totodata  se monitorizeaza si se tin sub 
control toate cheltuielile pentru mentinerea serviciilor la paramterii de continuitate si calitate.  
Dl. Casu : este de parere ca si membri A.G.A. de la S.C. Termica S.A. trebuiau sa formuleze un punct 
de vedere . 
Dl. Primar : in A.G.A. este un singur membru al Consiliului Local, respectiv dl. Ursu , care a vizat 
raportul intocmit de reprezentantii S.C. A.C.E.T.S.A.  
Dl. Iordache : este deranjat de faptul ca singurul rol pe care il are Comsiliul Local este de „a veni 
periodic cu acte prin care gasim motive sa scumpim produsul pe care il produce, fie ca este vorba de 
agent termic , fie ca este vorba de apa –canal” 
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Dl. Seredenciuc :precizeaza ca in fiecare an s-a discutat in cadrul sedintelor Consiliului Local situatia 
S.C. A.C.E.T.S.A.  
Dl. Primar : in anul 2007 cat si in anul 2008 au fost convocate sedinte extraordinare in care a fost 
dezbatuta activitatea societatii . 
Dl. Primar : subliniaza ca in municipiu se deruleaza acest proiect care este foarte important si care 
este bine gestionat 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 
 

VOT: Da- 18 voturi 
   Nu-1 vot 

        Abt-4 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Se supune la vot invoirea d-nei Sandulescu si a d-lui Iordache . 
 

VOT : Da, unanimitate 
 

Punctul 9.Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii indicatorilor tehnico 
economici pentru obiectivul de investitii „ Locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din 
casele nationalizate-zona Metro-B-dul 1 Decembrie 1918 in municipiul Suceava –initiator 
Primarul municipiului Suceava  

 
Dl. Primar : Primaria municipiului Suceava este beneficiara a 2 blocuri a cate 40 de apartamente 
pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate. A fost alocata de la guvern o suma de bani pentru 
suplimentarea unor lucrari care au fost omise la data proiectarii. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
      Abt-1 vot 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 10.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu –solicitant Vitelaru Dinu-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
       Abt-1 vot 

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul11.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a doua parcele de 
teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in B-dul 1 Decembrie 1918 nr.2-
initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Casu : solicita ca pe viitor sa se urmareasca punerea in practica a proiectelor de hotarare 
pentru ca , sustine domnia sa ca sunt incalcari grave in ceea ce priveste acest aspect. 
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       Dl.Primar : ii solicita d-nei Prelipceanu sa urmareasca prin serviciul de specialitate  punerea in 
aplicare a obiectivelor de urbanism aprobate de Consiul Local . 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 

VOT : Da-19 voturi 
      Nu-1 vot 

       Abt-1 vot 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 12.Proiect de hotarare privind vanzarea a 8 apartamente situate in blocurile 
construite din fondurile statului si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Suceava : str. 6 Noiembrie nr.42, bl.A1, sc.B, ap.19, str. Marasesti nr.9, bl.B8, sc.B, ap.2, str. 
Magurei nr.11, bl.F7, sc.C, ap.19, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, ap.10, str. Aleea Dumbravii 
nr.5, bl.6, sc.A, ap.21, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, sc.A, ap.13, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, 
sc.A, ap.20, str. Statiunii nr.4, bl.D4, sc.A, ap.14, catre titularii contractelor de inchiriere, in 
conditiile impuse de Decretul Lege nr.61/1990 ( republicat) si a Legii nr.85/1992 ( 
republicata )-initiator Primarul municipiului Suceava  
 
 

Toate comsiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
    Nu-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 13.Proiect de hotarare privind punerea in aplicare , la nivelul municipiului Suceava 
, a prevederilor O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si 
competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile publice locale-
initiator Primarul municipiului Suceava  

 
Toate comsiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-21 voturi 
     

Hotararea a fost adoptata. 
 

Punctul 14.Informare privind activitatea Serviciului Protectie Sociala pe semestrul I-2009, 
inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 21345/02.07.2009 

 
S-a luat la cunostinta aceasta informare. 
 

Punctul 15.Informare privind activitatea Serviciului Protectie Sociala pe semestrul I-2009, 
inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 21345/02.07.2009 

 
S-a luat la cunostinta acest raport. 
 

Punctul 16.Cererea S.C. CON BUCOVINA S.A. , inregistrata la Consiliul Local al 
municipiului Suceava la nr. 122/09.06.2009. 

Dl. Primar : datorita faptului ca inceperea lucrarilor de construire de catre S. C. Conbucovina S.A. , ar 
fi blocat lucrarile care se afla in executie la blocurile ANL din b-dul 1 Decembrie 1918 , pentru ca 
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primaria municipiului Suceava nu a reusit sa realizeze accesul catre santierul de locuinte ANL 
declaratiile de incepere lucrari de construire nu au putut fi depuse . In acest context se propune 
emiterea unei noi autorizatii de construire si mentinerea certificatului de urbanism , a avizelor, 
acordurilor si a taxei platita la prima autorizatie de construire. 
 
Se supune la vot punctul de vedere exprimat in raportul serviciului de specialitate. 
 

VOT : Da-21 voturi 
 

Punctul 17.Cerere privind efectuarea concediului de odihna apartinand  d-lui Primar Ion 
Lungu , inregistrata la Consiliul local al municipiului Suceava la nr. 146/13.07.2009. 

 
Luat la cunostinta. 
 
ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA 
 

Punctul 1./Proiect de hotarare privind aprobarea, de principiu, a asocierii intre Municipiul 
Suceava si Consiliul Judetean Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava  
 
Dl. Primar : este o aprobare de asociere de principiu urmand ca in momentul in care se vor stabili 
indicatorii tehnico economici acestia sa fie prezentati Consiliului Local   
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
Dl. Dontu : propune ca acea locatie sa fie Casa Tineretului si Studentilor  
Dl. Primar : precizeaza ca in municipiul Suceava activitatea culturala este “in suferinta” , pentru 
ca exista probleme si cu Casa Culturii , care apartine unui numar de patru confederatii sindicale . 
Domnia sa mentioneaza ca din pacate , data fiind aceasta situatie este foarte greu sa se negocieze 
cu acestea pentru a se ajunge la un consens. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-20 voturi 
       Abt-1 vot 

 
Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 2.Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii S.C. Termica S.A.  din cadrul 
Asociatiei Sportive “ Fotbal Club Cetatea” Suceava –initiator Primarul municipiului 
Suceava  
 
Dl. Primar : avand in vedere hotararea A.G.A. de la S.C. Termica S.A. precum si situatia in care 
se afla societatea si chiar daca nu a fost alocata nicio suma de bani echipei de fotbal , domnia sa 
considera ca este bine ca lucrurile sa fie clarificate. 
 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. 
 
Dl. Dontu : intreaba cine preia cele 75% din actiuni , ca urmare a retragerii S.C. Termica S.A. din 
cadrul asociatiei? 
Dl. Primar : acest procent a fost detinut de mai multe persoane fizice care ulterior au cedat aceste 
actiuni catre S.C. Termica S.A. . Ca urmare a acestei retrageri , actiunile detinute de S.C. Termica 
S.A., vor fi preluate tot de personae fizice. 
Dl. Dontu: acest fapt face ca situatia de la Asociatia Sportiva “ Fotbal Club Cetatea “ sa fie 
controlata doar de personae fizice iar municipiu va fi in situatia in care va finanta o asociatie care 
apartine unor persoane private . 
Dl. Primar : acesta situatie este legala intrucat finantarea se face in baze Legii 350, a finantarilor 
nerambursabile . Precizeaza ca si la celelalte ramuri sportive finantarea se faca in acelasi mod. 



 11

Dl. Dontu : considera ca se pot castiga bani din drepturile de transfer ale jucatorilor,  care ulterior 
vor fi necesar achitarii unor datorii . 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
 

VOT : Da-18 voturi 
     Nu-1 vot 

           Abt-2 voturi 
 

Hotararea a fost adoptata. 
 
Punctul 3.Informare privind activitatea desfasurata de cadrele Politiei municipiului Suceava 
in semestru I 2009 
 
S-a luat la cunostinta. 
 
Dl. Ursu, propune alegerea unui alt presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni . 
Dl. Primar – solicita grupului de consilieri PSD sa faca propuneri pentru alegerea unui presedinte 
de sedinta din randul acestora si intrucat nu doreste nimeni face aceeasi propunere si membrilor 
PNL, care la randul lor , refuza. 
In aceste conditii dl. Baraba , propune ca urmatorul presedinte de sedinta sa fie dl. Onofrei 
Raileanu Gheorghe. 
 
Se supune la vot aceasta propunere. 
 

VOT :Da-21 voturi 
 

Dl. Onofrei a fost ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni  
 
Diverse  
Dl. Primar : anunta intentia convocarii unei sedinte extraordinare pe data de 14 august , ora 
12,00. 
  
Se supune la vot acesta propunere 
 

VOT : Da, unanimitate 
 
Dl. Bosancu : sesizeaza ca in cartierul Burdujeni este o problema cu iluminatul public  
Dl. Primar : mentioneaza ca a purtat discutii cu cei de la Electrica si desi facturile catre acestia 
sunt achitate la timp cineva saboteaza acest fapt prin stingerea luminilor 
 
Dl. Ursu, presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti 
pentru participare. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            SECRETAR MUNICIPIU 
URSU CRISTIN VALENTIN                                                                     JR. CIUTAC IOAN 
 
 
 

INTOCMIT  
ROMEGA DELIA 
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