
 
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 29 august 2013 

Dl  Mocanu –  preşedintele  de  şedinţă  declară  deschise  lucrările  şedinţei  ordinare  a
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocat  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr.
2.471/24.08.2013, pentru data de 29.08.2013, ora 14,00  în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 consilieri locali din numărul total de 23
de consilieri în funcţie. Lipsesc motivat d-na. Cocriş, dl. Brădăţan, dl. Roibu, dl. Tătăranu şi dl.
Vornicu.   

La  şedintă  participă:  dl.  Primar  Ion  Lungu,  dl.  Secretar  Ioan  Ciutac,  directorii:  d-na.
Cerasela Prelipcean, d-na. Narcisa Marchitan, dl. Gelu Greceanu, dl. Marian Andronache, d-na.
Violeta  Bujorean  –  şef  Serviciul  acte  administrative,  relaţii  publice,  circulaţia  şi  păstrarea
documentelor,  dl. Paul Iftimie – şef Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Camelia
Damian – şef Serviciul  Patrimoniu,  d-na.  Mirela  Sofian – Nicoară – şef Biroul  buget,  d-na.
Mirela Dziubinschi – şef Serviciul resurse umane, d-na. Lorena Mureşan – şef Serviciul evidenţa
şi  administrarea  imobilelor  de  locuit,  Milica  Cozaciuc  -  consilier  –  Serviciul  financiar,
contabilitate şi d-na Gabriela Faraon – consilier Biroul Buget;

Invitaţi:  dl.  Ovidiu Dumitrescu – Director  S.C. Termica  S.A. Suceava,  dl.  Constantin
Plăcintă  – Director  S.C.  Bioenergy Suceava SRL, dl.  Petru Ghervan – Antrenor  echipei  CS
Universitatea Suceava;

Din  partea  mass-media  participă:  dl.  Cosmin  Romenga  -  Monitorul  de  Suceava,  dl.
Valentin Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv;

Dl Mocanu urmare a solicitării unor consilieri locali invită pe dl. Ghervan să-şi prezinte
punctul de vedere referitor la problemele clubului.

Dl Harşovschi mulţumeşte consilierilor locali pentru că au fost de acord să se poarte o
astfel de discuţie, pe ordinea de zi nu este inclus un proiect pentru echipa de handbal pentru că s-
a dorit clarificarea problemelor în cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava pentru a se
găsi  soluţiile  referitoare  la  handbalul  sucevean.  Toţi  cei  23 de consilieri  locali  au  iniţiat  un
proiect de hotărâre prin care handbalul din municipiul Suceava să fie salvat, o asociere sportivă,
în momentul de faţă nu este cea mai bună variantă, dar este una dintre variantele care are o bază
legală. Considera ca ar fi o varianta asocierea dintre municipiul Suceava si Universitatea Stefan
cel Mare Suceava pentru infiintarea unei asociatii , astfel incat anumite sume de bani sa poata fi
alocate acesteia pentru salvarea echipei.La inceputul anului Consiliul Local a aprobat alocarea
sumei de 100.000 lei  dar intre timp au aparut anumite probleme , respectiv greseli ce tin de
contabilitate, dar precizeaza ca la acest moment trebuie gasita o solutie pentru a ajuta echipa de
handbal si in acest sens solicita ca restul sumei de de 90.000 lei ramasa din suma aprobata initial
sa fie alocata   
sub o alta forma . Sustine ideea salvarii acestei echipe si a o pastra in divizia nationala .
Dl. Ghervan : precizeaza ca a fost invitat de grupul care a initiat acest proiect si precizeaza ca
solutia  gasita  in proiectul  de hotarare prezentat  spre discutie  este singura forma de sustinere
financiara agreata de Curtea de Conturi . Informeaza ca in aceeasi situatie sunt si alte 4 cluburi
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care fac performanta din Romania .Precizeaza ca va fi implicat pana in momentul in care se
creeaza acesta asociere pentru ca dupa aceea  structurile , persoanele si toate celelalte situatii sa
fie hotarate la nivelul asocierii  respective .  Precizeaza ca si-a inaintat  demisia din functia de
director al clubului si deocamdata va ramane antrenor atat timp cat acesta echipa va functiona .
Situatia echipei poate fi salvata doar prin aceasta asociere intruct Ordonanta 1447 nu permite
sume  dirijate  catre  sportivi  de  performanta  ci  doar  pentru  cheltuielile  cu  calendarul  .
Mentioneaza ca in conditiile  date  acesta  asociere ar putea duce la o constructie  solida si  pe
termen lung dar este important ca decizia ce se va lua in aceasta sedinta sa consemneze vointa
Consiliului Local de a sustine acesta ramura sportiva cu performante pe termen mediu si lung .
Dl.  Mocanu :  precizeaza  ca  analizand  proiectul  de  hotarare  prin  prisma  Regulamentului  de
Organizare si Functionare al Consiliului Local nu indeplineste conditiile necesare pentru a putea
fi inclus pe ordinea de zi a acestei sedinte . Considera ca aceasta poate fi o propunere ce va fi
luata in discutie intr-o sedinta viitoare atunci cand condititiile de legalitate vor fi indeplinite.
Dl. Harsovschi : mentioneaza ca acest proiect a fost discutat pe grupuri de consilieri , dar nu a
fost inclus pe ordinea de zi pentru a se vedea daca din discutiile ce se vor purta in aceasta sedinta
se vor gasi si alte solutii . Daca nu se vor gasi alte solutii atunci  este de parare ca acesta va putea
fi discutat intr-o sedinta viitoare in forma prezentata.
Dl. Grosar :  precizeaza ca toti  membrii  Consiliului  Local  doresc sa sprijine aceasta  ramura
sportiva pentru care s-a aprobata suma de 100.000 lei , dar prin acest proiect se doreste doar
intrarea in legalitate a echipei de handbal . Domnia sa precizeaza ca isi doreste ca la aniversarea
a 50 de ani de la infiintarea Universitatii „ Stefan cel Mare „ suma de 450.000 lei pe care si-au
propus sa-i cheltuiasca in zilele in care vor avea loc manifestarile prilejuite cu ocazia aniversarii ,
o parte din acesti bani sa fie alocati echipei de handbal  .
Dl.  Barba  :  precizeaza  ca  pe  langa  alocarea  de  fonduri  trebuie  sa  reiese  si  faptul  ca  atat
municipiul Suceava cat si Consiliul local  sprijina echipa de handbal 
Dl. Harsovschi : intreaba care este situatia la momentul  actual si care este punctul de vedere al
Curtii de Conturi cu privire la aceasta 
Dl. Mocanu : considera ca executivul a fost luat pe nepregatite , proiectului de hotarare lipsindu-
i componenta cea mai importanta , respectiv expunerea de motive . Tocmai de aceea considera ca
este important faptul ca exista vointa comuna  a tuturor reprezentantilor Consiliului Local de a se
gasi o solutie pentru handbalul sucevean urmand ca acesta sa fie discutat intr-o sedinta viitoare
Dl.  Barba :  este  de  parere  ca  ar  trebui  convocata  o  sedinta  extraordinara  pentru  discutarea
acestui proiect tinand cont de importanta acestuia pentru municipiu
Dl.Mocanu : din proiectul de hotarare reiese faptul ca municipiul are o participare de 66 % si de
aceea trebuie dat un termen rezonabil  pentru gasirea unei solutii , un termen care va putea fi
respectat si in acest sens propune data de 17 septembrie 
Dl.  Ghervan  :  precizeaza  ca  este  important  de  stiut  ca  in  data  de  14  septembrie  incepe
campionatul  .  Calendarul  activitatilor  trebuie sa aiba un suport  financiar  .  In situatia  in care
incepe campionatul si echipa este in liga nationala si ajunge in situatia  in care trebuie sa se
retraga , echipa este pasibila de sanctiuni cum ar fi excluderea din toate esaloanele handbalului
sucevean ( si din liga I si din liga II ) si tocmai de aceea este foarte importat  a se sti daca
asocierea se va putea realiza .In situatia in care se va ajunge la concluzia ca asocierea se va putea
realiza este bine de stiut daca  echipa va primi si niste bani pentru sustinerea activitatii la nivelul
ligii nationale . In situatia in care acest lucru nu se va realiza echipa se va inscrie acolo unde
resursele financiare de  care vor dispune le-o vor permite . 
Dl. Mocanu : il intreaba pe dl. Ghervan ce termen consiera necesar pentru convocarea sedintei
pentru ca in functie de raspunsul dat echipa sa stie ce are de facut pe viitor 
Dl. Ghervan : mentioneaza ca ar fi de preferat o data anterioara inceperii competitiei 
Dl. Mocanu : propune data de 12 septembrie 
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Dl. Harsovschi :  propune desemnarea a cate un membru de la fiecare formatiune politica din
Consiliul Local pentru implicarea in rezolvarea acestei situatii prin gasirea unor solutii ce vor fi
fi discutate in sedinta care va avea loc
Dl. Mocanu : aminteste ca toate cele 3 formatiuni politice au reprezentanti in cadrul Comisiei de
specialitate  a  Consiliului  Local  ,  respectiv  Comisia  de  tineret  ,  sport,  turism  si  propune
mandatarea acestei pentru gasirea unor solutii impreuna cu executivul 
Se voteaza prin ridicarea maiini aceasta propunere

VOT : Da-unanimitate 

Dl Mocanu prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot:

1. Aprobarea  proceselor  verbale  ale  şedinţelor  Consiliului  Local  din data  de 29.07.2013,  şi
12.08.2013;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul
2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului
Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului proprietatea
privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Trandafirilor nr. 4 în suprafaţă de 227
mp. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate  privată  a  municipiului  Suceava  necesară  extinderii  investiţiei  „Centrală  de
cogenerare  de  înaltă  eficienţă  dimensionată  pentru  necesarul  de  energie  termică  a
municipiului Suceava” în vederea montării unui transformator de 40 MVA pentru racord cu
staţia 110kV - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  soluţiei  tehnice de realizare a investiţiei
„Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică
din municipiului Suceava”- iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru energie termică destinată populaţiei de
445,16  lei / Gcal (inclusiv TVA) cât şi a preţului pentru energie termică destinată agenţilor
economici de 359,00 lei / Gcal (exclusiv TVA) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

9. Proiect  de  hotărâre  privind  majorarea  preţului  local  de  facturare  pentru  energia  termică
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  sprijinului  financiar  pentru  Biserica  „Sfântul
Gheorghe” - Parohia „Sfinţii Arhangheli”, Biserica militară „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de
la  Partoş”  -  Asociaţia  de  Întrajutorare  „Înfrăţirea”  şi  schimbarea  destinaţiei  sprijinului
financiar  pentru  Biserica  „Sfinţii  Trei  Ierarhi”  -  Parohia  „Sfinţii  Trei  Ierarhi”  -  iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor
tehnico – economici ai obiectivului de investiţii  din cadrul proiectului „Reabilitare străzi,
poduri şi pasaj” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „Reabilitare  străzi,  poduri  şi  pasaj” şi  a
cheltuielilor  ce  revin  Municipiului  Suceava  în  cadrul  proiectului  -  iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;
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14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119
mp. situat în municipiul Suceava, str. Gherasim Buliga nr. 11A, către titularul contractului de
închiriere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  unei  documentaţii  de  urbanism Plan  Urbanistic  de
Detaliu – Solicitant: S.C. Complex Zimbrul S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava
dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.  3/26.01.2006 privind atestarea
bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi
completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17. Proiect  de hotărâre privind aprobarea modificării  unor suprafeţe  de teren administrate  de
persoane  fizice  şi  persoane  juridice  în  incinta  Complexului  Comercial  Bazar  -  iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sfinţii Trei
Ierarhi”  Suceava  a  suprafeţei  de  305  mp.  teren  proprietate  a  municipiului  Suceava  –
domeniul privat, situat în Suceava, B-dul. G. Enescu – Cartodrom (Aleea Lalelelor) - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala Suceava „Petru I Muşat” a
unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp. Teren situat în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 5A - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al
municipiului  Suceava  situat  în  incinta  Colegiului  Naţional  „Mihai  Eminescu”  Suceava  -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren
situată în Suceava, str. Ştefan cel Mare (Esplanadă Casa de Cultură) în vederea amplasării
unui chioşc de îngheţată - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în
Suceava, piaţa Burdujeni în vederea desfacerii  de produse fitosanitare - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

23. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate  privată  a  municipiului  Suceava,  situată  în  str.  Grigore  Antipa  nr.  7,  pentru
extindere sediu firmă şi spaţiu comercial ce se vor amenaja în apartamentul nr. 2 de la scara
C a blocului 68 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

24. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate  privată  a  municipiului  Suceava  în  vederea  extinderii  unui  spaţiu  de  locuit  -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

25. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate  privată  a municipiului  Suceava,  situată  în Suceava,  str.  Florilor bloc MES, în
vederea  extinderii  unui  spaţiu  de  locuit  cu  un  balcon  -  iniţiator  Primarul  municipiului
Suceava;

26. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate  privată  a  municipiului  Suceava,  situată  în  str.  Mărăşeşti  nr.  34,  în  vederea
extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

27. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în
Suceava, B-dul. George Enescu nr. 17, bl. G34  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

28. Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei  parcele  de  teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un
balcon, precum şi stabilirea preţului pentru concesionarea acestei parcele de teren - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
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29. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului  pentru concesionarea fără licitaţie publică a
unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unui
windfang prin care se va realiza accesul din exterior în spaţiul comercial ce funcţionează în
apartamentul  nr.  9,  bl.  36A  din  B-dul.  Prefect  Gavril  Tudoraş  -  iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;

30. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul
2013 pentru municipiul Suceava  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

31. Proiect  de  hotărâre  privind  transformarea  unor  posturi  -  iniţiator  Primarul  municipiului
Suceava;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia de Sprijinire a
Persoanelor cu Autism (ASPA) - Suceava  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

33. Diverse.

VOT: DA – 18
        
Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Mocanu prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la vot:

1. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea Conventiei de plata si fideiusiune pentru suma
de 2.762.531,40 lei, conventie care urmeaza a fi incheiata intre E.ON ENERGIE ROMANIA
SA, SC TERMICA SA Suceava si Municipiul Suceava  - iniţiator  Primarul municipiului
Suceava;

VOT: DA – 18
                      

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de
29.07.2013, şi 12.08.2013;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale.

Se supun la vot procesele verbale:
 VOT : DA – 18 

Procesele  verbale  ale  şedinţelor  Consiliului  Local  din  data  de  29.07.2013  şi
12.08.2013 au fost aprobate.

PUNCTUL 2  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  Local  al  municipiului
Suceava pentru anul 2013; 

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
VOT: DA – 18
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Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3  Proiect  de  hotărâre  privind  repartizarea  disponibilităţilor  din  Fondul  de
rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
VOT: DA – 17

ABŢ - 1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  4  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Bugetului  instituţiilor  publice  şi
activităţilor  finanţate  integral  sau  parţial  din  venituri  proprii  2013 -  iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
VOT: DA – 18

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL  5  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii  fără  licitaţie  publică  a
spaţiului proprietatea privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Trandafirilor
nr. 4 în suprafaţă de 227 mp. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că „acest proiect de hotărâre a mai fost aprobat o dată în anul 2010,
el nu s-a pus în practică, nu s-a făcut predarea / primirea acelei locaţii. Trebuie spus foarte clar
aici că Partidul Democrat Liberal este singurul partid parlamentar mare din Suceava care nu are
sediu de partid,  restul  partidelor  au,  ca atare  cred  că  este  corect,  normal,  în  conformitate  cu
legislaţia  în  vigoare  să  închiriem  acest  spaţiu  celor  de  la  Partidul  Democrat  Liberal.  Preţul
închirierii se face în conformitate cu legislaţia în vigoare”.  

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
VOT: DA – 17
          ABŢ - 1

Hotărârea a fost adoptată.
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Dl. Mocanu :  propune ca inaintea discutarii  celor 3 proiecte  de hotarare care privesc
investitia de la CET sa dea cuvantul d-lui director Placinta , reprezentantul SC Bioenergy S.A.

Dl. Placinta : unul dintre proiectele prezentate propune modificarea proiectului initial in
sensul instalarii suplimentare a unui cazan  de apa fierbinte de 15 MW termici .A doua modificare
o  reprezinta  modificarea  solutiei  de  captare  ,  de  canalizare  centrala  in  sensul  separarii  apei
menajere si tehnologice de cea pluviala si a treia modificare din proiect este schimbarea solutiei
tehnice la un rezervor de apa dedurizata .

Punctul 6.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de
teren proprietate privată a municipiului Suceava necesară extinderii investiţiei „Centrală de
cogenerare  de  înaltă  eficienţă  dimensionată  pentru  necesarul  de  energie  termică  a
municipiului Suceava” în vederea montării unui transformator de 40 MVA pentru racord
cu staţia 110kV - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar :  mentioneaza ca avand in vedere faptul ca , grupul de consilieri  PDL au
solicitat anumite clarificari la proiectul de concesiune prezentat anunta retragerea acestuia de pe
ordinea de zi 

Punctul 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării soluţiei tehnice de realizare a
investiţiei  „Centrală de cogenerare  de înaltă eficienţă  dimensionată pentru necesarul  de
energie termică din municipiului Suceava”- iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Placinta : precizeaza ca ultima analiza pe proiect a avut loc in aceasta saptamana iar
reprezentantii de la SC Bioenergy SA s-au angajat pentru punerea in functiune a centralei de pe
data de 9 noiembrie 2013. Primele 3 saptamani va functiona pe gaz metan , de la inceputul lunii
decembrie va  functiona pe biomasa , iar in jurul data de 15 decembrie vor intra in functiune
primele 2 cazane de abur pe biomasa care vor produce caldura  in totalitate pe biomasa , urmand
ca spre sfarsitul lunii decembrie toate cele 4 cazane de abur sa intre in functiune.Pentru partea
electrica se preconizeaza ca si termen de intrare in functiune luna ianuarie .Societatea isi asuma si
pretul  final  ,  cel  care  este  prins in  contract   de 116/gigacalorie  cat  si  termenul  de punere in
functiune de cel mult 09.11.2013.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl.  Mocanu  :  precizeaza  ca  s-a  cazut  de  acord  asupra  unui  amendament  in  sensul

completarii  hotararii  cu  art.  2  care  va  avea  urmatorul  continut  :  „  Detinatorul  contractului
Bioenergy isi mentine pretul asumat prin contract si termenul de punere in functiune „ 

Dl. Harsovschi : clauza a fost de 116/gcal+TVA+distributie timp de 5 ani . Termenul de
5 ani a fost scos din contract  in sedinta in care  Consiliul Local a vandut catre SC Termica SA
terenul .La acea sedinta consilierul juridic de la SC Bioenergy SA  a precizat ca banca nu accepta
un pret de 116lei/gcal pe 5 ani . Dl. director Placinta era de fata si a mentionat ca din calculele pe
care le-a facut  ar  putea  furniza energie  termica  la  un pret  mai  mic  .In  acest  contex  propune
completarea amendamentului formulat de dl. Mocanu cu specificarea pretului de 116lei/Gcal si
mentinerea acestuia timp de 5 ani .

Dl. Primar : precizeaza ca aceste conditii sunt stipulate si in contractul de vanzare a
terenului . Acest document a fost intocmit exact asa cum s-a stabilit de catre Consiliul Local 

Dl. Placinta : mentioneaza ca toate clauzele din contractul de concesiune au fost preluate
in contractul de vanzare-cumparare. 

Pretul gigacaloriei pe productie este reglementat de ANRE, iar pe transport si distributie
de ANRSC. La momentul actual pretul de 116lei/Gcal este sustenabil  pe o perioada lunga de
timp.

Dl. Secretar da citire contractului 
Dl. Barba : solicita o copie legalizata a contractului
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Dl. Grosar : crede ca se face o confuzie in sensul ca pretul pentru populatie este cel pe
care il voteaza Consiliul Local in momentul de fata acesta fiind de 185 lei/gcal

Dl. Harsovschi :  mentioneaza s-a aflat intr-o eroare pentru ca in contractul initial din
data de 19.04  se oprea la „...... in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei  „ dar fata de
ce a fost in mapa la Consilului Local „este o virgula si s-a pus un termen „

Dl. Mocanu:  supune la vot amendamentul  propus de domnia sa ,  respectiv la art.  2
„ detinatorul contractului SC Bionergy SA sa mentinerea pretul si termenul stabilit in contractul
de vanzare cumparare „ 

Intrucat consola de vot a d-lui Doroftei nu functioneaza , domnia sa va vota la consola 
d-lui Vornicu.

Vot-17 voturi
Abt-1 vot

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

VOT : Da-16 voturi
     Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru energie termică destinată
populaţiei  de 445,16  lei  /  Gcal  (inclusiv TVA) cât  şi  a  preţului  pentru energie  termică
destinată  agenţilor  economici  de  359,00  lei  /  Gcal  (exclusiv  TVA)  -  iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;
Dl.  Dumitrescu :  solicitarea  care  a  fost  formulata  de  SC Termica  SA din  luna  aprilie  catre
ANRSC a fost aprobata in luna august la valoarea de 259,18 lei/Gcal fara TVA pentru energia
produsa  Structura  costurilor  este  :  80,82%  o  reprezinta  costul  variabil  in  care  se  regaseste
combustibiliul  respectiv  gazul  cu  aproximativ  70% ,  apa 8,15 % si  2,52 % energia  electrica
tehnologica, fara energia de pompare care nu este prinsa in acest tarif urmand a fi prinsa in tariful
de transport si distributie iar cheltuielile cu salariile reprezinta 5,9 % care inglobeaza si retinerile
de la salariati .

Resursele care reprezintra peste 80 % din costuri au inregistrat in ultimul an cresteri 
foarte mari . Pretul gazelor a crescut cu 36,34 %, apa cu 52,44% si energia electrica tehnologica 
cu 35,29 % . Daca structurile de baza care intra in formarea acestui pret au inregistrat aceste 
cresteri , nu se poate ca pretul energiei termice sa nu poata fi majorat mai ales ca majorarea 
solicitatat este de 33,3% mai mica decat cresterile componentelor .Aceasta va reprezenta o solutie
pe termen scurt intrucat sursa noua de energie va produce la un pret mult mai mic , ceea ce face ca
efortul populatiei sa nu fie foarte mare.

Comisia economica nu a ajuns la nicio concluzie in ceea ce priveste avizul pentru acest 
proiect intrucat aceasta mai are nevoie de date suplimentare si solicita amanarea acestuia 

Comisia de urbanism -propune retragerea proiectului de pe ordinea de zi 
Dl. Girigan : considera ca proiectul de hotarare prezentat are un impact deosebit asupra 

populatiei . In proiect nu se specifica faptul ca pretul solicitat este doar pentru o perioada de timp 
determinata . Din informatiile pe care le detine informeaza ca societatea este in insolventa , in 
perioada de observare si in aceasta perioada administratorul special impreuna cu administratorul 
judiciar vor trebui sa specifice daca opteaza pentru un plan de reorganizare impreuna cu toate 
detaliile planului de reorganizare si functie de acestea trebuie luate hotarari majore cu privire la 
activitatea in continuarea a societatii .Intreaba daca se doreste ca societatea sa activeze in 
continuare pe transport si distributie . Vor trebui culese informatii suplimentare de la 
administratorul judiciar si functie de acestea sa se stie ce se va intampla cu SC Termica SA . 
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Solicita amanarea luarii unei decizii cu privire la majorarea pretului gigacaloriei mai ales ca 
perioada de aplicare a acestei hotarari va fi limitata.

Dl. Mocanu : nu crede ca solutia amanarii fara a cere date suplimentare este o solutie . 
Din punct de vedere economic , solutia prezentata de dl. director Dumitrescu este necesara . 
Considera ca ar trebui solicitata amanarea luarii unei decizii pana la propunerea unei varianate de 
reorganizare a SC Termica Sa pentru ca preturile si veniturile sa faca parte din planul de 
reorganizare 

Dl. Dumitrescu : situatia societatii este una dificila si delicata pentru ca societatea deja 
din luna aprilie furnizeaza energie termica la un pret  de 259 lei aprobat de o autoritate de 
specialitate si luna de luna se inregistreaza pierderi financiare . In conditiile in care se amana 
aprobarea pretului propus in continuare costurile vor depasi veniturile . In situatia in care nu se 
vor putea inchide veniturile cu costurile, o parte din furnizori nu vor putea fi platiti si ar trebui 
stiut care din acestia nu vor putea fi platiti.Actuala centrala va ramane in conservare in 
eventualitatea unor probleme ce pot apare la viitoarea centrala si in situatia acesta pretul va fi cel 
care se va stabili prin acest proiect 

Dl. Mocanu : intreaba cand va fi reluata furnizarea apei calde 
Dl. Primar : mentioneaza ca pe ordinea de zi suplimentara este inscris un proiect de 

hotarare cu privire la incheiearea unui contract de fideiusiune cu SC E ON Energie Romania si in 
situatia in care acest contract va fi aprobat incepand de maine ( 30 august ) va fi reluata furnizarea
apei calde  .

Dl. Girigan : ar fi necesar de stiut daca exista intentia de depunere a unui plan de 
reorganizare a acestei societati pentru ca nu se stie daca administratorul judiciar va  propune 
judecatorului sindic sa treaca in lichidare judiciara 

Dl. Dumitrescu : precizeaza ca se lucreaza la un plan de reorganizare , dar reorganizarea 
judiciara nu va avea in vedere ca sursa de venit producerea de energie termica , ci alte activitati 
care urmeaza a fi stabilite in Adunarea Generala a Creditorilor . Prima adunare va fi in data de 10 
septembrie , dar de obiecei nu se ajunge in prima Adunare Generala a Creditorilor si la stabilirea 
coordonatelor planului de reorganizare judiciara . 

Dl. Mocanu :La aceasta data la masa creditorilor acestia pot sau nu tine cont de pararea 
SC Termica SA 

Dl. Grosar : mentioneaza ca sunt 2 aspecte distincte -aprobarea pretului pentru SC 
Termica SA unde se pune in discutie pretul de productie pentru care nu este foarte convins ca s-au
luat toate masurile pentru a se ajunge la un pret justificat , iar pretul de facturare reprezinta o alta 
parte a acestei probleme , pret pe care il stabileste Consiliul Local .

Dl. Harsovschi : intreaba daca mai este necesar a se supune la vor amnarea luarii unei 
decizii in ceea ce priveste acest proiect in conditiile in care comisia de specialitate din cadrul 
Consiliului Local nu si-a exprimat un punct de vedere 

Dl. Secretar : precizeaza ca avizul comisiei este consultativ 
Dl. Mocanu supune la vot amanarea discutarii proiectului de hotarare.

VOT : Da-15 voturi
           Abt-3 voturi

Proiectul de hotarare a fost amanat.

Punctul 9.Proiect de hotărâre privind majorarea preţului local de facturare pentru energia
termică  furnizată  populaţiei  prin  sisteme  centralizate  -  iniţiator  Primarul  municipiului
Suceava;
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Dl. Primar retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi 

Punctul  10.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  sprijinului  financiar  pentru  Biserica
„Sfântul Gheorghe” - Parohia „Sfinţii Arhangheli”, Biserica militară „Sfântul Ierarh Iosif
cel Nou de la Partoş” - Asociaţia de Întrajutorare „Înfrăţirea” şi schimbarea destinaţiei
sprijinului financiar pentru Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” - Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. primar prezinta proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 11.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare 

Dl. Grosar : felicita Universitatea cu ocazia aniversarii , dar totodata constata ca suma 
alocata pentru acest eveniment este foarte mare ( bugetul pentru acest eveniment este comparabil 
cu cel alocat pentru organizarea manifestarilor pentru organizarea „ Zilelor Sucevei” )  , 
mentionand ca parte din aceasta poate fi directionata spre echipa de handbal 

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi
        Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a
indicatorilor  tehnico  –  economici  ai  obiectivului  de  investiţii  din  cadrul  proiectului
„Reabilitare străzi, poduri şi pasaj” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare.

Comisiile de specilitate au avizat favorabil proiectul de hotarare
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare străzi, poduri şi
pasaj”  şi  a  cheltuielilor  ce  revin  Municipiului  Suceava  în  cadrul  proiectului  -  iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în
suprafaţă de 119 mp. situat în municipiul Suceava, str. Gherasim Buliga nr. 11A, către
titularul contractului de închiriere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl. Primar precizeaza ca la insistentele d-lui Calarau acest proiect a fost din nou inscris pe
ordinea de zi.

Comisia de servicii -aviz nefavorabil, celelalte comisii de specialitate aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-8 voturi
        Nu-1 vot

            Abt-9 voturi

Hotararea nu a fost adoptata.

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan
Urbanistic de Detaliu – Solicitant: S.C. Complex Zimbrul S.R.L. - iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu
Doroftei;

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

VOT : Da- 18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  16.Proiect  de  hotărâre  privind modificarea anexei  la  HCL nr.  3/26.01.2006
privind  atestarea  bunurilor  imobile  ce  aparţin  domeniului  privat  al  municipiului
Suceava,  cu modificările  şi  completările  ulterioare  -  iniţiator  Primarul  municipiului
Suceava;

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

VOT : Da- 18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren
administrate de persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial
Bazar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
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VOT : Da- 18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către
Parohia  „Sfinţii  Trei  Ierarhi”  Suceava a  suprafeţei  de  305 mp. teren  proprietate  a
municipiului  Suceava  –  domeniul  privat,  situat  în  Suceava,  B-dul.  G.  Enescu  –
Cartodrom (Aleea Lalelelor) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Harsovschi : intreaba daca suprafata mentionata in proiect face obiectul unui litigiu
Dl. Secretar :  mentioneaza ca exista un proces pe rol dar nu priveste aceasta suprafata de
teren ci cu o constructie pe care parohia ar dori sa o realizeze 
Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-17 voturi
      Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  19.Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  folosinţă  gratuită  către  Asociaţia
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala
Suceava „Petru I Muşat” a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp. Teren situat în Suceava,
B-dul. 1 Mai nr. 5A - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

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

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 20.Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii  unui spaţiu aparţinând
domeniului public al municipiului Suceava situat în incinta Colegiului Naţional „Mihai
Eminescu” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi
       Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  21.Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii  prin licitaţie  publică  a
unei  parcele  de  teren  situată  în  Suceava,  str.  Ştefan cel  Mare  (Esplanadă  Casa  de
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Cultură)  în  vederea  amplasării  unui  chioşc  de  îngheţată  -  iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl.  Harsovschi  :  precizeaza  ca  pentru  viitorul  chiosc  de  inghetata  sa  se  tina  cont  de  noua
arhitectura a centrului municipiului
Dl. Primar :  mentioneaza ca se va cauta o solutie comuna impreuna cu Directia de urbanism
pentru realizarea unor chioscuri model pentru municipiul Suceava 

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-16 voturi
           Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  22.Proiect  de hotărâre privind aprobarea închirierii  prin licitaţie  publică  a
unui  spaţiu  situat  în   Suceava,  piaţa  Burdujeni  în  vederea  desfacerii  de  produse
fitosanitare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Harsovschi : sesizeaza ca in caietul de sarcini se face vorbire despre o alta suprafata de teren
din alta locatie 
Dl. Primar retrage proiectul de hotarare.

Punctul  23.Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei
parcele  de teren proprietate  privată  a municipiului  Suceava,  situată în str.  Grigore
Antipa nr. 7, pentru extindere sediu firmă şi spaţiu comercial ce se vor amenaja în
apartamentul  nr.  2  de  la  scara  C  a  blocului  68  -  iniţiator  Primarul  municipiului
Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-16 voturi
            Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  24.Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui
spaţiu de locuit - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi
      Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  25.Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str.
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Florilor bloc MES, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-11 voturi
     Nu-1 vot

          Abt-6 voturi

Hotararea nu a fost adoptata.

Punctul  26.Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Mărăşeşti
nr. 34,  în vederea extinderii  unui spaţiu de locuit cu un balcon -  iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

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

VOT : Da-15 voturi
           Abt-3 voturi

Hotararea nu a fost adoptata.

Punctul  27.Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui
spaţiu de locuit  situat în Suceava,  B-dul.  George Enescu nr.  17,  bl.  G34  -  iniţiator
Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.

Punctul  28.Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui
spaţiu de locuit cu un balcon, precum şi stabilirea preţului pentru concesionarea acestei
parcele de teren - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

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

VOT : Da-17 voturi
      Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 29.Proiect  de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără
licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în
vederea construirii unui windfang prin care se va realiza accesul din exterior în spaţiul
comercial  ce  funcţionează  în  apartamentul  nr.  9,  bl.  36A din  B-dul.  Prefect  Gavril
Tudoraş - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  30.Proiect  de  hotărâre  de  aprobare  a  Planului  de  analiză  şi  acoperire  a
riscurilor  pentru  anul  2013  pentru  municipiul  Suceava   -  iniţiator  Primarul
municipiului Suceava;

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

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 31.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

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

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul  32.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Contractului  de  Asociere  cu
Asociaţia de Sprijinire a Persoanelor cu Autism (ASPA) - Suceava  - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;

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

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA

Punctul  1.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Conventiei  de  plata  si  fideiusiune
pentru suma de 2.762.531,40 lei,  conventie  care  urmeaza  a  fi  incheiata  intre  E.ON
ENERGIE  ROMANIA  SA,  SC  TERMICA  SA  Suceava  si  Municipiul  Suceava   -
iniţiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar : reluarea furnizarii apei calde in municipiu nu se poate face fara plata sumei 
mentionate in proiectul de hotarare catre E On Energie Romania . Din suma totala de 
2.762.531,40 lei a fost achitata in cursul zile o parte, respectiv 200.000 lei , urmand ca 
diferenta 2.500.000 lei sa o achite municipiu in masura in care nu plateste SC Termica SA. 
Cu banii incasati de la populatie si cu sumele alocate de la municipiu se spera in respectarea 
graficului de esalonare astfel incat apa calda sa poata fi furnizata .
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Harsovschi : considera ca astfel de proiecte trebuie discutate din timp si nu introduse pe 
ultima suta de metri in sedinta Consiliului Local 

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi
       Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

DIVERSE : 

Dl. Mocanu : solicita sa se faca propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele 3 luni 
Dl. Onofrei il propune pe dl. Seredenciuc 
Dl. Sfecla propune ca urmatorul presedinte de sedinta sa fie ales in prima sedinta a Consiliului 
Local 
Dl. Secretar : in situatia in care nu se va alege in aceasta sedinta un alt presedinte de sedinta vor 
putea exista situatii in care actiunile promovate in instanta nu vor putea fi semnate 
Dl. Grosar il propune tot pe dl. Mocanu 
Dl. Mocanu il propune pe  dl. Girigan 

Se supune la vot desemnarea  d-lui Seredenciuc 

VOT : Da-10 voturi
          Nu-6 voturi

      Abt-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Girigan 

VOT : Da-8 voturi
            Nu-7 voturi
           Abt-2 voturi

Dl. Seredenciuc a fost ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.

Dl Mocanu declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului
Suceava din data de 29 august 2013 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.   

  

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   SECRETAR MUNICIPIU
                     VASILE MOCANU                                                                 Jr. IOAN CIUTAC

 

 
 ÎNTOCMIT

                                  DELIA  ROMEGA 
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