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MUNICIPIUL SUCEAVA 

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA  
    

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 21 martie 2013                                                                                                                    

 

Dl.Harşovschi – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului 

nr.665/18.03.2013 pentru data de 21.03.2013, ora 12,
00

 în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava, informează că sunt prezenţi 21 consilieri locali, d-na Cocriş Doiniţa Nela   

întârzie iar dl. Tătăranu Costel lipseşte motivat şi anunţă prezenţa d-lui senator Donţu Ovidiu.  

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar 

Gavril Vîrvara, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, dl. Paul Iftimie – şef Serviciul 

contencios, administrativ, juridic,d-na Văideanu Elisabeta – Director executiv, d-na Narcisa 

Marchitan – Director  Direcţia de asistenţă socială, dl. Cerlincă Florin – director Direcţia 

generală tehnică şi de investiţii, dl. Mihail Jitariuc – director Direcţia Patrimoniu şi Protecţia 

Mediului, d-na Prelipcean Cerasela – director  Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi 

cadastru, d-na Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, Maxim Simona – consilier Biroul 

buget, d-na Bujorean Violeta – şef Serviciu acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi 

păstrarea documentelor din partea  mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de 

Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco – Evenimentul de Iaşi, dl. Dan 

Pricope – Obiectiv de Suceava. 

 

Dl. Harşovschi preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului 

Suceava pe anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul public local pentru 

anumite categorii de persoane şi aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenţiei 

pentru transportul public local de călători –  iniţiatori Primarul municipiului Suceava 

dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara. 

 

Se supune la vot ordinea de zi. 

VOT : Da - 21 voturi 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

 

 Se supune la vot ordinea de zi suplimentară a şedinţei: 

1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TRANSPORT PUBLIC 

LOCAL S.A. Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi 

Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara. 

 

Se supune la vot ordinea de zi. 

VOT : Da - 21 voturi 

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. 

 

 Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al 

Municipiului Suceava pe anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion 

Lungu. 
 

Dl.Primar: Este vorba de aprobarea bugetului municipiului Suceava. Bugetul este în dezbatere 

publică de aproximativ 2 luni de zile. Am avut discuţii cu toate grupurile de consilieri iar în urma 
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acestor discuţii s-au  acceptat un număr de 48 de amendamente din cele depuse. Ca atare bugetul 

pe anul 2013 este aproximativ la nivelul anului 2012 scăzând sumele compensate care au venit la 

sfârşitul anului 2012 de aproximativ 300 de miliarde de la Bugetul de Stat. Aşa cum am spus am 

avut dezbateri cu consilierii, cu reprezentanţii ONG-urilor, cu directorii şcolilor, precum şi cu 

reprezentanţii asociaţiilor de proprietari.  

Aşa cum reiese din raportul serviciului de specialitate şi expunerea de motive este supus spre 

aprobare Bugetul General Consolidat care este format din Bugetul local, Bugetul creditelor 

interne, Bugetul fondurilor externe nerambursabile şi Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate parţial sau integral din venituri proprii. 

La venituri bugetul consolidat al municipiului Suceava este de 278.928.550 lei, la cheltuieli de 

280.616.508 lei, iar deficitul de 1.687.958 lei este acoperit din excedentul ce a rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012.  

Bugetul cel mai important este Bugetul local al municipiului Suceava având la venituri 

271.947.949 lei, la cheltuieli 271.976.699 lei şi un deficit de 28.750 lei pe cele două secţiuni: 

secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. Vreau să precizez că la secţiunea de 

dezvoltare sunt prinse investiţiile aferente acestui an, investiţiile multianuale pe fonduri europene 

precum cele privind modernizarea străzilor şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare care nu 

sunt prinse în totalitate în buget precum şi investiţii la care Primăria municipiului Suceava este 

beneficiar cum ar fi ruta ocolitoare care nu este în bugetul de investiţii a municipalităţii.  

La fundamentarea veniturilor pe anul 2013 se pleacă de la taxele şi impozitele locale pe care noi 

le-am aprobat în luna ianuarie, fiind luat în considerare gradul de realizare la nivelul anului 

trecut plus debitele restante. Din păcate avem de încasat foarte mulţi bani la Primăria 

municipiului Suceava, la sfârşitul anului trecut fiind debite de aproximativ 500 de miliarde, 

debite care se compun din restanţe ale populaţiei, ale agenţilor economici precum şi din amenzi. 

Alte surse destul de importante sunt cotele defalcate din impozitul pe venit, în acest an fiind 

fundamentate la nivelul sumei de 48.119.003 lei, precum şi sumele defalcate de TVA repartizate 

de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în valoare de 68.545.393 lei. Ca urmare a acestor 

repartizări de TVA  nu ajung banii la învăţământ pe trimestrul 4 motiv pentru care vot fi necesare 

câteva rectificări pe parcursul anului pentru acoperirea salariilor pentru trimestrul 4 la 

învăţământ.  

La fundamentarea cheltuielilor Bugetului municipiului Suceava am încercat să asigurăm în 

primul rând cheltuielile pentru funcţionarea primăriei  

În ceea ce priveşte cheltuielile de funcţionare au fost asigurate în totalitate iar diferenţa este 

repartizată către investiţii, valoarea acestora fiind de 72.464.305 lei din care 33.913.916 lei 

lucrări în continuare, 24.779.308 lei lucrări noi iar 13.771.081 lei pentru studii şi achiziţii de 

bunuri. 

Pentru acest an principalele proiecte de investiţii sunt: reabilitare termică clădiri de locuit 

multietajate, reabilitare reţele termoficare şi puncte termice, program de îmbunătăţire a calităţii 

mediului – zona Obcini, Areni şi în parcurile din Suceava, amenajare cimitir Iţcani, reabilitare 

reţea apă potabilă str.Traian Vuia, extindere reţele electrice Aleea Dumbrăvii, zona Tătăraşi, 

modernizarea străzilor M.Sadoveanu, Bogdan Vodă, Ştefan cel Mare şi a intersecţiei str.Mirăuţi 

cu b-dul Ana Ipătescu, reamenajarea Cinema Modern, acoperire şi modernizare Piaţa Centrală, 

drumuri şi parcări DN 29, drumuri şi parcări cartier locuinţe pentru tineret – Tătăraşi, cadastru 

imobiliar – edilitar, lucrări de investiţii şi achiziţii în centrele bugetare de învăţământ, 

reactualizare PUG- municipiul Suceava şi hală de întreţinere şi reparaţii TPL în măsura în care 

vom găsi o oportunitate în acest sens. 

Proiectele cu accesare de Fonduri Structurale sunt:  

1. „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin crearea de parcaje subterane, 

reabilitare pietonal şi străzi” proiect finalizat la 1 decembrie oficial se încheie la 31 martie şi mai 

sunt nişte sume care se derulează până la acea dată. 

2.  „Reabilitare străzi, poduri şi pasaje, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport 

public în comun în municipiul Suceava” fiind rămase încă  trei străzi din cartierul Iţcani ce 

urmează a fi realizate respectiv str.Mitocelului, Aleea Dumbrăvii şi str.Câmpului. 
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3. Proiectul privind „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” este finalizat iar în perioada 

următoare vor veni meşterii populari astfel încât în perioada sărbătorilor pascale să putem face 

inaugurarea centrului. 

4. La proiectul „Reabilitarea Cetăţii de Scaun a municipiului Suceava şi a zonei de protecţie a 

acesteia” suntem parteneri cu Consiliul Judeţen proiectul având ca termen de finalizare anul 

2015. 

5. „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava” este un alt proiect la care 

suntem parteneri tot cu cei de la Consiliul Judeţean şi sperăm să reuşim să finalizăm în acest an 

măcar o celulă. 

6. Proiectul privind  „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Suceava” a demarat deja pe cele 18 străzi incluse în proiect. 

7. Un alt proiect este cel privind „Studii proiecte Politica de Coeziune 2014-2020”, pregătindu-

ne astfel pentru accesarea de noi fonduri europene. 

8. Pentru proiectul „Reabilitare străzi, poduri şi pasaj” avem toate avizele necesare şi sperăm ca 

în perioada următoare să putem încheia finanaţarea şi să facem licitaţia. 

9. În ceea ce priveşte „Programul de cooperare Româno –  Elveţiană – PAED – faza II” în 

perioada 25 martie – 12 aprilie este o evaluare la Comisia interministerială care include şi 

reprezentanţi al Elveţiei şi  sperăm să atragem cât mai multe fonduri pentru proiectele depuse. 

10. „Perlele Medievale Suceava – Hotin – Soroca”  este un proiect care promovează cele trei 

cetăţi din Ucraina, Republica Moldova şi din România şi proiectul privind „Pieţe urbane 

sustenabile”. 

Aşa cum prevede legea avem prinsă în buget suma de 2.800.000 lei reprezentând fondul de 

rezervă 

Alocăm suma de 1.000.000 lei Spitalului Judeţean din care 400.000 lei pentru secţia de 

„Cardiologie”iar 600.000 lei pentru alte lucrări la spital.  

Din veniturile obţinute din vânzarea cabinetelor medicale  propunem repartizarea sumei de 

200.000 lei Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava. 

De asemenea  propunem alocarea de fonduri pentru activităţi non-profit respectiv cu regim de 

finanţare nerambursabilă la partea de cultură şi sport în valoare de 3.460.350 lei şi sprijin 

financiar pentru unităţile de cult în valoare de 2.390.000 lei din care 1.000.000 lei pentru 

Catedrală.  

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local, ponderea cea mai ridicată o deţin cheltuielile 

pentru învăţământ care reprezintă 28,12% şi cheltuielile pentru transporturi care reprezintă 

17,61% din totalul cheltuielilor. Celelalte capitole de cheltuieli deţin următoarele ponderi în 

totalul cheltuielilor: combustibil şi energie 12,33%, locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 

8,89%, protecţia mediului 8,76%, autorităţi executive 4,05%, datoria publică 3,52% noi având 

gradul de îndatorare undeva la 17%, ordine publică şi siguranţă naţională 1,58%, sănătate 1,8%. 

Acesta ar fi în mare bugetul şi cred că este un buget echilibrat conform potenţialului economic al 

municipiului Suceava şi corespunde necesităţilor actuale din municipiu.  

Am de făcut o completare ca urmare a adresei DGFP Suceava nr. 60910/19.03.2013 prin care ni 

se comunică modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent Municipiului 

Suceava, propunem rectificarea Bugetului local al Municipiului Suceava, atât la venituri cât şi 

la cheltuieli, cu suma de 435.000 lei, astfel: 

 VENITURI 

 rectificarea în plus cu 41.900 lei, în cadrul capitolului 07.02- Impozite şi taxe pe 

proprietate, subcapitolul 07.02.50- Alte impozite şi taxe pe proprietate; 

 rectificarea în plus cu 393.100 lei, în cadrul capitolului 11.02- Sume defalcate din 

TVA, subcapitolul 11.02.02- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate. 

 CHELTUIELI 

 rectificarea în plus cu 41.900 lei a cheltuielilor de personal, titlul 10, în cadrul 

paragrafului 61.02.01.03- Poliţia locală; 

 rectificarea în plus cu 393.100 lei  a cheltuielilor de personal, titlul 10, în cadrul 

capitolului 65.02- Învăţământ, astfel:  
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 48.460 lei în cadrul paragrafului 65.02.03.01- Învăţământ preşcolar 

 117.380 lei în cadrul paragrafului 65.02.04.01- Invăţământ secundar inferior; 

1. 227.260 lei în cadrul paragrafului 65.02.04.02- Invăţământ secundar superior; 

 Urmare a  solicitărilor de ultimă oră primite de la ordonatorii terţiari de credite vă 

comunicăm  modificările operate în lista de investiţii: 

1. La Şcoala Gimnazială nr. 7 se elimină obiectivul de investiţii ,,împrejmuire perimetru şcoală” 

cu suma de 80.000  lei de la capitolul 65.02 .A ,,Lucrări în continuare”  şi se introduce  la 

capitolul 65.02.B ,,Lucrări noi” cu aceeaşi sumă. 

Valoarea finală a obiectivului de investiţii al Şcolii Gimnaziale nr.7  nu se modifică. 

2. La Şcoala Gimnazială nr. 8 obiectivul de investiţii ,,mansardare şcoală” cu suma de 338.942  

lei de la capitolul 65.02. A ,, Lucrări în continuare” se elimină şi se introduce  la capitolul 

65.02.B ,,Lucrări noi”  cu suma de 300.000 lei pt. obiectivul ,,mansardare şcoală”, iar diferenţa 

de 38.942  lei se introduce la capitolul 65.02.C  ,,Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli” majorând 

astfel valoarea obiectivului de investiţii ,,expertiză şi SF mansardare şcoală şi proiect” acesta 

ajungând la valoarea de 63.992 lei. 

La Şcoala Gimnazială nr. 8  se elimină obiectivul de investiţii ,,gard în fata şcolii” cu suma de 

55.000 lei  de la capitolul 65.02. A ,, Lucrări în continuare”  şi se introduce la  capitolul 65.02.B 

,,Lucrări noi” cu aceeaşi sumă. 

Valoarea finală a obiectivelor de investiţii ale Şcolii Gimnaziale nr.8 nu se modifică. 

3. La Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” se elimină  de la capitolul 65.02.B ,,Lucrări noi”obiectivul 

de investiţii ,,anvelopare cămin” cu suma de 150.000 lei şi se introduce la capitolul 

65.02.C,,Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli”cu aceeasi sumă, dar cu denumirea nouă de 

,,reabilitare exterioară clădire internat”. 

Valoarea finală a obiectivelor de investitţi ale  Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” nu se modifică. 

4. La Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” obiectivul de investiţii ,,reabilitare acoperiş şcoala” în 

valoare de 385.000  lei de la capitolul 65.02.B ,,Lucrări noi” îşi va diminua valoarea  ajungând la  

350.000 lei , iar diferenţa de 35.000  lei se  va introduce la capitolul 65.02.C,,Achiziţii de bunuri 

şi alte cheltuieli” cu denumirea de ,,SF reabilitare  acoperiş şcoală”. 

Valoarea finală a obiectivelor de investiţii ale  Şcolii gimnaziale ,,Miron Costin” nu se  modifică. 

5. La Colegiul Naţional de Informatică,,Spiru Haret”obiectivul de investiţii  ,,sală de gimnastică” 

în valoare de 150.000  lei de la capitolul 65.02.B ,,Lucrări noi” îşi va diminua valoarea ajungând 

la 100.000 lei , iar diferenţa de 50.000  lei se va introduce la capitolul 65.02.C,,Achiziţii de 

bunuri şi alte cheltuieli” cu denumirea obiectivului de investiţii  ,,proiect sală gimnastică”. 

Valoarea finală a obiectivelor de investiţii ale  Colegiului  Naţional de   Informatică,, Spiru 

Haret” nu se modifică. 

6. La Grădiniţa ,,Ţăndărică'' se diminuează de la capitolul 65.02.C ,,Achiziţii de bunuri şi alte 

cheltuieli” obiectivul de investiţii ,,scară de evacuare în caz de incendiu” în valoare de 87.500 lei 

şi se introduce acelaşi obiectiv la capitolul 65.02.B ,,Lucrări noi” cu suma de 69.500 lei ,iar 

diferenta de 18.000  lei se va introduce la  65.02.C ,,Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli”sub 

denumirea noului obiectiv de investiţii ,,scară  evacuare incendiu SF, PT”. 

Valoarea finală a obiectivelor de investiţii ale  Grădiniţei ,,Ţăndărică” nu se modifică. 

7. La Grădiniţa ,,Aşchiuţă” în cadrul capitolul 65.02.C,,Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli” se 

diminuează valoarea achiziţiei ,,videoproiector şi suport” de la 10.000  lei la  7500, lei  iar 

diferenţa de 2500 lei se adaugă la obiectivul ,,presă de călcat profesională,camere video 

exterioare,sistem de alarmă”, în cadrul aceluiaşi capitol. 

Valoarea finală a obiectivelor de investiţii ale  Grădiniţei ,,Aşchiuţă” nu se modifică. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Dl.Girigan: Prin acest proiect de hotărâre aprobăm şi bugetele instituţiilor şi activităţilor 

finanţate ca ordonatori terţiari de credite şi aş vrea să atrag atenţia ordonatorilor terţiari de 

credite, deoarece partea de funcţionare este cu mult mai mare decât partea de dezvoltare, să fie 

extrem de atenţi la cheltuirea banilor publici, să se execute toate formele de control preventiv şi 

ulterior şi în limitele legii să se asigure accesul consilierilor locali la verificarea desfăşurării 

cheltuielilordin buget. 
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Dl.Primar: D-voastră ca şi consilieri locali sunteţi în consiliile de administraţie ale şcolilor şi 

chiar vă rog să vă implicaţi şi să stabiliţi priorităţile iar lucrările începute să fie finalizate  astfel 

încât să avem eficinţă.  

Dl.Harşovschi: Suntem în faţa unui buget care a fost dezbătut foarte mult de către consilieri, 

însă este un „buget al sărăciei” deoarece marea majoritate a lucrărilor de investiţii vin din 

mandatul anterior. Îmi pare rău că nu sunt mai mulţi bani la buget şi nu se încep lucrări noi care 

erau promise de actuala putere guvernamentală. Sper ca la o rectificare bugetară actualul Guvern 

să aloce mai mulţi bani Sucevei pentru că trebuie să avem investiţii noi. Cred că va trebui să 

votăm acest buget aşa cum este cu menţiunea că la o rectificare bugetară dacă nu vor fi surse de 

venit altele decât cele proprii grupul de consilieri PDL se va opune. 

Preşedintele de şedinţă îi dă cuvântul d-lui senator Ovidiu Donţu. 

Dl.Donţu: Am răspuns invitaţiei d-lui primar Ion Lungu de a veni astăzi aici. Sunt aici pentru a 

vă propune un parteneriat în ceea ce priveşte dezvoltarea unei zone industriale pentru municipiul 

Suceava. La data de 26.02.2013 am introdus, împreună cu alţi colegi, proiectul de lege nr.78 la 

biroul permanent al senatului. Am încercat să dăm consistenţă noţiunii de reindustrializare şi de a 

susţine producţia şi serviciile. Pentru aceasta am elaborat un proiect de lege mai complet în care  

sunt  evidenţiate platformele industriale pentru a dobândi titlu de parc industrial. De asemenea 

spaţiile şi terenurilor din vecinătatea unui parc industrial existent pot cere titlul de parc industrial 

şi nu în ultimul rând am reuşit să surprindem nişte facilităţi în conformitate cu prevederile  

Tratatului Uniunii Europene în sensul de a nu intra în categoria ajutorului de stat. Făcând o 

paranteză, în Bacău funcţionează într-un parc industrial o companie care face cabluri pentru 

autovehicule, companie care a fost şi la Suceava şi a depus oferte dar doar pentru faptul că 

beneficiază de scutire la impozitul pe clădiri au ales Bacăul şi ar fi bine să reuşim şi noi să dăm 

scutire de impozit pe clădiri precum şi alte facilităţi. În urma discuţiilor pe care le-am avut cu 

consilierii USL şi cu dl primar sper să reuşim să facem un studiu de fezabilitate a terenurilor de 

la Termica pentru a vedea care terenuri se pretează pentru a face parte dintr-un parc industrial. În 

mod evident după ce acest studiu va fi gata  putem să depunem un proiect pentru accesare de 

fonduri europene pentru că există o axă care se ocupă cu astfel de proiecte. Putem face o 

societate, cu Primăria acţionar, care să administreze un parc industrial, putem să atragem fonduri 

europene pentru a realiza infrastructura acestui parc industrial. După cum ştiţi zona de la 

Termica are toate facilităţile necesare unei astfel de zone şi în astfel de condiţii sunt date 

situaţiile în care investitorii să fie atraşi pentru a reporni activitatea de producţie concomitent cu 

crearea de noi locuri de muncă. Este un demers pe care eu îl am în atenţie din anul 2008 şi cred 

că acest proiect se poate concretiza, cred că putem să facem un parteneriat şi cred că Consiliul 

Local Suceava poate beneficia de toată informaţia pentru a putea realiza un parc industrial 

funcţional. 

Având în vedere că am fost consilier local 8 ani de zile şi într-un fel reprezint majoritatea din 

Consiliul Local din poziţia politică pe care o deţin, m-am uitat cu atenţie peste acest buget şi cred 

că este un buget care ţine cont de propunerile Uniunii Social Liberale şi pe care Uniunea şi-l 

asumă. Sunt prevăzute studiile pentru zona industrială, asfaltări, parcări, şi ne bucurăm că ideea 

noastră cu parcările supraterane, care sunt cu 60% mai ieftine decât cele subterane, prinde 

contur. Am înţeles de la dl.primar că suntem foarte aproape şi de finalizarea PUG-ului, iar noi în 

Senat am reuşit şi am dat o lege prin care prelungim termenul până când o primărie poate 

funcţiona cu PUG-ul neactualizat până la data de 1 ianuarie 2015. Ne dorim ca acest buget să fie 

şi realizat şi să ne rămână pe anul viitor problemele privind reducerea costurilor de salubritate, 

privind situaţia de la Termica şi în mod evident a problemei câinilor fără stăpân.  

Felicit toate părţile care au dezbătut acest buget şi vă asigur că puteţi avea în senatorul Ovidiu 

Donţu un partener în ceea ce înseamnă dezvoltarea municipiului Suceava. 

Dl.Vornicu: Nu putem avea proiecte noi pentru că trebuie să plătim datoriile făcute în mandatul 

anterior. Consider că este un buget echilibrat şi care răspunde nevoilor şi cerinţelor populaţiei şi 

rămâne de văzut în ce măsură vom  reuşi să îl executăm. 

Dl.Barbă: Aşa cum spunea şi dl.primar există o finanţare în proporţie de 90% pentru trimestrul 4 

la învăţământ şi aş vrea să ştiu de la reprezentantul puterii în ce măsură procentul de 10% 
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necesar pentru finanţarea salariilor profesorilor vor veni. Am mari îndoieli că gradul de execuţie 

a bugetului va fi cel puţin la nivelul  anului trecut. 

Dl.Harşovschi anunţă prezenţa d-nei Cocriş. 

dl.Ciutac Lazăr – cetăţean al municipiului Suceava, reprezentant al locatarilor de pe B-dul Sofia 

Vicoveanca:  În anul 2008 s-a aprobat în şedinţa Consiliului Local suma de 100.000 lei pentru 

reabilitarea trotuarelor de pe b-dul Sofia Vicoveanca. În anul 2009 s-au început lucrările de la 

sensul giratoriu spre Fălticeni pe o lungime de aproximativ 450 de metri însă acestea nu s-au 

finalizat. Rugămintea noastră este de a finaliza aceste lucrări. 

Dl.Primar: Avem o problemă cu b-dul Sofia Vicoveanca pentru că am vrut să îl modernizăm pe 

fonduri europene, să îl lărgim de la 2 benzi la 3 benzi, dar datorită faptului că sunt foarte mulţi 

proprietari acolo nu am putut face acest lucru pentru că nu am mai fi finalizat proiectul la 

termen. Soluţia noastră pentru b-dul Sofia Vicoveanca este de a turna un covor asfaltic în luna 

aprilie şi apoi să continuăm cu trotuarele însă marea problemă rămâne cea de a lărgi bulevardul. 

 

Se supune la vot punctul proiectul de hotărâre.  

VOT : Da-21 voturi 

      Abţ-1 vot 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

Dl.Primar: Mulţumesc tuturor consilierilor şi d-lui senator Donţu şi vreau să spun că de la an la 

an vor veni tot mai puţini bani de la bugetul de stat şi trebuie să lucrăm împreună pentru a 

dezvolta o zonă industrială care să aducă cât mai multe venituri proprii la municipalitate.  

Dl.Onofrei-Răileanu: Mă bucur că am reuşit pentru Şcoala nr.8 să prind bani pentru 

mansardare. Vreau să mulţumesc public d-lui Băişanu pentru susţinerea oferită şi d-lui 

Viceprimar Doroftei. 

Dl.Primar: Suma cerută pentru Şcoala nr.8 era mult mai mare însă mergând pe ideea că este o 

lucrare multianuală am prins jumătate din sumă în acest an, urmând ca cealaltă jumătate să o 

prindem anul viitor.  

Dl.Barbă: Am observat că s-au alocat foarte mulţi bani pentru sport, în special la fotbal, aş dori 

să avem o discuţie cu privire la situaţia clubului Rapid pentru că riscăm să dăm bani într-un 

domeniu în care nu va exista performanţă. 

Dl.Primar: Dacă nu vor fi rezultate la Rapid nu vor primi bani. 

 

 Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul public 

local pentru anumite categorii de persoane şi aprobarea contractului-cadru de acordare a 

subvenţiei pentru transportul public local de călători –  iniţiatori Primarul municipiului 

Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara. 

 

Dl.Primar: Este un proiect aşteptat de către suceveni deoarece prin aprobarea acestui proiect se 

vor acorda subvenţiile pentru studenţi şi elevi în primul rând precum şi pentru celelalte categorii 

prevăzute de lege. Aşa cum se ştie noi avem unul din cele mai ieftine abonamente la transportul 

în comun din ţară în valoare de 15 lei. Anul trecut municipalitatea a acordat 27 de miliarde la 

TPL şi probabil vom face acest lucru şi în acest an. Din punct de vedere al funcţionării nu sunt 

probleme la TPL iar pierderea de 12 miliarde pe 3  ani se poate acoperi oricând. Eu cred că avem 

o societate de transport modernă şi trebuie să facem tot posibilul pentru a o menţine pe piaţă. 

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Amendament dl.Harşovschi: La art.1 alin.4 aşa cum prevede legea să fie menţionat „Ca măsură 

de protecţie socială elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei 

instituţionalizaţi cu domiciliul în municipiul Suceava beneficiază de gratuitate la transportul 

public local pe tot parcursul anului calendaristic.” 

Dl.Cîrlan: Aş vrea să ştiu dacă elevii şcolii postliceale de stat pot beneficia de abonamente 

subvenţionate. 
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Dl.Primar: Legea nu prevede acest lucru însă la anumiţi elevi care au o situaţie precară le 

acordăm ajutoare financiare pe baza unei anchete sociale pentru a-şi achiziţiona abonamente. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui Harşovschi. 

VOT : Da-22 voturi 

Amendamentul a fost adoptat. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

VOT : Da-22 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

 Punctul 1 ordine de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind majorarea 

capitalului social al S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava – iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava 

dl.Gavril Vîrvara. 

 

Dl.Primar: Se ştie că la societatea de transport public local sunt probleme financiare însă nu 

foarte grave. O să facem o convocare şi a Zonei Metropolitane pe această temă deoarece un lucru 

foarte important este că există fonduri europene pe probleme de transport metropolitan şi este 

foarte probabil ca în perioada următoare să dezvoltăm o societate de transport la nivel 

metropolitan. Ca atare venim cu această propunere de a majora capitalul social cu terenurile pe 

care le deţine municipalitatea.  

 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Dl.Harşovschi: Aş ridica un semn de întrebare referitor la acest proiect. Nu înţeleg de ce acest 

proiect este pus pe ordinea de zi a unei şedinţe extraordinare şi de ce nu s-a făcut mai devreme 

acest proiect.  

Dl.Primar: A fost nevoie de hotărârea celor de la AGA iar şedinţa AGA a avut loc luni. 

Dl.Harşovschi: Pe viitor ar trebui să vedem dacă nu ar fi necesară şi o analiză a managementului 

de la   TPL.  

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

VOT : Da-19 voturi 

           Abţ-3 voturi 

Hotărârea a fost adoptată. 

 

Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte celor 

prezenţi pentru participare. 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       SECRETAR MUNICIPIU 

           HARŞOVSCHI LUCIAN                                                  JR. CIUTAC IOAN 

 

 

                                                                                                     ÎNTOCMIT 

ROIBU SIMONA ANDREEA    


