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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 31 iulie 2014  
 

 Dl Doroftei, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1.521/25.07.2014, pentru data de 31.07.2014, ora 

14.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 17 consilieri 

locali din numărul total de 23 de consilieri în funcţie. Lipsesc:  dl. Ciobanu – Timofi, dl. Girigan, dl. Grosar, dl. 

Monacu şi dl. Vornicu. Întârzie dl. Brădăţan. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na . Elisabeta Văideanu, d-

na. Cerasela Creţu, d-na. Narcisa Marchitan, dl. Florin Cerlincă, dl. Mihail Jitariuc, dl. Mihai Hostiuc d-na. Violeta 

Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, Paul Iftimie – şef 

Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Ileana Amariei – şef Serviciul autorizare corp control comercial, d-

na. Camelia Damian – şef Serviciul patrimoniu, d-na. Mirela Dziubinschi – şef Serviciul resurse umane, d-na Mirela 

Sofian – şef Birou buget, dl. Cezar Olariu – consilier Serviciu integrare europeană şi strategii de dezvoltare.   

Din partea mass-media participă reprezentanţi ai presei scrise şi ai televiziunilor locale. 

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

 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.06.2014, 26.06.2014 şi 

15.07.2014; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 

2014, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare -  iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al 

municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului Creditelor Interne al municipiului Suceava pentru anul 2014 - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Muzeul Bucovinei Suceava - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Friedrich Schwartz” 

Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” - 

Parohia ortodoxă „Acoperământul Maicii Domnului” Burdujeni - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegaţii a municipiului Suceava la Festivalul Mondial al 

Cinematografiei de amatori UNICA (Union Internationale du Cinema) din Piešt'any, Slovacia 2014, în perioada 

23 – 30.08.2014, precum şi a cheltuielilor legate de această deplasare - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu  - Solicitant: 

Călin Petre Bogdan - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de 

urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu 

regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branşamente la reţele 

urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47.438 mp., situat în intravilanul 

municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii  - solicitant: S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de 

urbanism aferent pentru supraetajarea clădirii existente D+P+2E+M cu încă două niveluri, rezultând o clădire 

D+P+4E+M cu spaţii comerciale, spaţii pentru birouri, spaţii de locuit pe teren proprietate privată în suprafaţă 

de 463 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Mărăşeşti nr. 18 - iniţiatori Primarul municipiului 

Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

14. Proiect de hotărâre de abrogare a HCL nr. 24 din 27.02.2014 privind reamplasarea cu caracter provizoriu a 

statuii „Petru Muşat” - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 

municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi 

completările ulterioare -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce 

aparţin domeniului privat al municipiului Suceava -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui spaţiu medical proprietate privată a 

municipiului Suceava, situat în Suceava str. Gheorghe Doja nr. 12 -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului 

Suceava -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două parcele de teren şi a unui spaţiu aparţinând domeniului 

public al municipiului Suceava -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a suprafeţei de 5,3 mp. teren situată în 

Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 3, în vederea amenajării unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a 

municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Cuza Vodă fn. -  iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a 

municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Armenească fn. -  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 Suceava, B-dul. Prefect Gavril Tudoraş, în vederea extinderii unui spaţiu de 

locuit cu un balcon -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a 

municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Gheorghe Doja nr. 107, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit 

cu un balcon -  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. Avântului nr. 1, 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 Suceava, Str. Luceafărului nr. 22, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu 

un balcon în proiecţia balcoanelor existente -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate  privată a municipiului 

Suceava în vederea construirii unui windfang în extinderea unui spaţiu de locuit situat în Suceava, str. Staţiunii 

nr. 2 şi a scărilor de acces din exterior la acest spaţiu -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de teren proprietate  privată a 

municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Republicii nr. 8, în vederea extinderii spaţiului autorizat cu AC 

nr. 83/2014 cu un windfang şi amenajare alee de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate  privată a 

municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 46, în vederea extinderii spaţiului comercial 

existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, post mortem, 

domnului Friedrich Schwartz - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara; 

31. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de specialitate al 

primarului municipiului Suceava şi Direcţia Generală a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

32. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 253090/21.07.2014 privind activitatea Serviciului de Protecţie 

Socială pe semestrul I 2014; 

33. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliului Local al municipiului Suceava sub nr. 

161/22.07.2014; 

34. Petiţia S.C. Termica S.A. Suceava nr. 6887/15.07.2014 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 

19.625/15.07.2014; 



3 

 

 

 

  

 

35. Petiţia S.C. Termica S.A. Suceava nr. 1938/17.07.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava 

sub nr. 159/17.07.2014; 

36. Petiţia S.C. Termica S.A. Suceava nr. 1953/18.07.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava 

sub nr. 160/18.07.2014; 

37. Informarea Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu privind efectuarea concediului de odihnă în perioada 

01.08.2014 – 27.08.2014;  

38. Diverse. 

  

VOT: DA – 17 

                         

 Ordinea de zi a fost aprobată. 
 
 Dl Doroftei prezintă ordinea de zi suplimentară şi o supune la vot: 

 

1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava, în vederea                                     

derulării activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân din municipiul Suceava -        

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

2. Adresa S.C. Bioenergy Suceava S.R.L înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 

165/30.07.2014; 

 

VOT: DA – 17 

                         

 Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. 
 

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.06.2014, 

26.06.2014 şi 15.07.2014; 

 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 

 

 Se supun la vot procesele verbale:  

VOT: DA – 17     
 

Procesele verbale au fost aprobate. 

 

 

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru 

trimestrul II al anului 2014, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare -  

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 

 Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, total execuţie bugetară 72,69% din care 84,09% la activitatea de 

funcţionare şi 27,42% la activitatea de dezvoltare. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut veniturile proprii 

ale primăriei sunt mai mari cu 16,31%, procentul cheltuielilor este acelaşi, pentru funcţionare – 84,03%, iar pentru 

dezvoltare – 27,38%. Ponderea cea mai mare o înregistrează cheltuielile pentru învăţământ – 39,92%, combustibili 

şi energie – 12,26%, transporturi 12,12%. Deficitul este de două ori mai mic decât al anului trecut. Veniturile proprii 

sunt cu 14% mai mari decât anul trecut. Execuţia la şcoli 86,85% din care 88,48% la funcţionare şi restul la 

dezvoltare, iar la data de 30.06.2014 nu se înregistrează plăţi restante la furnizori.     

 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

   

 Se supune la vot proiectul de hotărâre:  

 VOT: DA – 17 

                

Hotărârea a fost adoptată. 
 

 
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 

2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.  

   

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
  A venit dl. Brădăţan - sunt prezenţi 18 consilieri locali.  
 
  Dl Doroftei aminteşte că în şedinţa lunii aprilie a fost luată o hotărâre în cadrul Consiliului Local al 

municipiului Suceava referitoare la terenurile de sport şi facilităţile pe care le au date în administrare unităţile şcolare. 

Refuzul unităţilor şcolare de a perimite accesul copiilor pe terenurile de sport constituie motivul pentru care nu va 

vota la viitoarele propuneri de rectificări bugetare nicio rectificare de sume pentru şcolile care cer sume de bani de la 

bugetul local dar care nu dau curs solicitării municipalităţii.      

   

  Dl Harşovschi precizează în numele consilierilor locali ai PDL că a fost aprobată, de principiu o hotărâre 

în Consiliul Local prin care terenurile de sport din municipiul Suceava să fie la dispoziţia copiilor, acest lucru însă nu 

este opţional pentru şcoli. Consiliul Local al municipiului Suceava a sprijinit întotdeauna şi în unanimitate investiţiile 

şi reparaţiile din şcoli, în schimb este necesară şi deschiderea conducerii acestor şcoli. Consiliile de administraţie de 

la unităţile de învăţământ au în componenţă şi reprezentanţi ai Consiliului Local şi ai Primarului municipiului 

Suceava, însă directorii şi profesorii trebuie să înţeleagă că copiii din municipiul Suceava trebuie să aibă unde să facă 

sport după terminarea orelor. Transmite clar că aceste terenuri trebuie deschise, paza nefiind absolut necesară, 

răspunderea pentru eventualele accidentări este a elevilor, în caz de distrugeri mari se apelează numărul de telefon 

112, intervin autorităţile competente, iar cei vinovaţi plătesc.    

 

  Dl Prorociuc în calitate de coiniţiator al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 138/30 

aprilie 2014 privind administrarea terenurilor sportive din incinta unităţilor de învăţământ ale şcolilor primare, 

gimnaziale şi liceale pe perioada vacanţelor de vară şi a sfârşitului de săptămână mulţumeşte pentru cele afirmate 

anterior. Menţionează că nu va vota nicio majorare sau rectificare de fonduri mai ale pe cele pentru reparaţii atât 

pentru şcolile care  nu şi-au dat acordul pentru deschiderea porţilor terenurilor de sport cât şi pentru şcolile care nu au 

formulat un răspuns până acum solicitării Consiliului Local. Mulţumeşte d-lui. Harşovschi pentru susţinerea din 

cadrul Consiliului Local şi din cadrul Consiliului de Administraţie la şcoli.Menţionează şcolile care au răspuns 

pozitiv la solicitarea Consiliului Local de a pune la dispoziţie terenurile aferente pentru practicarea sportului în aer 

liber, respectiv: Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Tehnic „Samoil 

Isopescu”, Liceul de Informatică şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”.  Atrage atenţia consilierilor locali membri 

în Consiliile de Administraţie de la: Şcoala Generală nr. 4, Şcoala Generală nr. 8 şi Şcoala Generală nr. 6 pentru a 

face precizările necesare referitoare la faptul că copiii vor merge pe terenurile de sport cu ştiinţa părinţilor, nu este 

necesară paza suplimentară, deoarece Poliţia de proximitate şi Poliţia Locală a municipiului Suceava au aceaste 

obiective sub supraveghere. Nu consideră potrivită lipsa fondurilor pentru repararea eventualelor stricăciuni invocată 

de unele unităţi de învăţământ, deoarece pentru astfel de bugete tot Consiliului Local al municipiului Suceava se vor 

adresa.     

 

  Dl Barbă propune să se retrimită această adresă unităţilor de învăţământ cu propunerea ca luna august să 

fie „luna porţilor deschise” în ceea ce priveşte accesul pe terenurile de sport. Consideră necesară reluarea discuţiilor 

între consilierii locali, primărie şi conducerea unităţilor şcolare pentru a fi de acord cu propunerea Consiliului Local 

al municipiului Suceava. 

 

   Dl Doroftei precizează că va contacta consilierii locali membri în Consiliile de Administraţie la unităţile de 

învăţământ pentru a beneficia de sprijin în acest demers al municipalităţii. 

 

  Dl Primar subscrie la cele menţionate de dl. Prorociuc referitoare la faptul că rolurile cele mai importante 

în Consiliile de Administraţie le au consilierii locali şi solicită iniţiativa acestora în acest demers.  

    

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a greşit se reia votul:  

 VOT: DA – 18 

                

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului 

Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

   Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. În calitate de iniţiator face următoarele completări:  



5 

 

 

 

  

 

  CCoonnffoorrmm  OO..GG..  NNRR..119988//22000055  MMuunniicciippiiuull  SSuucceeaavvaa  ttrreebbuuiiee  ssăă  ccoonnssttiittuuiiee  FFoonndduull  IIIIDD  ((  FFoonndduull  ddee  ÎÎnnttrreeţţiinneerree,,  

ÎÎnnllooccuuiirree  şşii  DDeezzvvoollttaarree))  ddiinn  rreeddeevveennţţaa  şşii  iimmppoozziittuull  ppee  pprrooffiitt  vviirraatt  ddee    SSCC  AACCEETT  SSAA  SSUUCCEEAAVVAA  llaa  bbuuggeettuull  llooccaall,,  

ffoonndd  ccee  vvaa  ffii  vviirraatt  îînn  ccoonnttuull  SSCC  AACCEETT  SSAA  SSUUCCEEAAVVAA  ccaarree  îîll  vvaa  ffoolloossii  llaa  ppllaattaa  cchheellttuuiieelliilloorr  ggeenneerraattee  ddee  pprrooiieecctteellee  ddee  

ddeezzvvoollttaarree  aa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  sseerrvviicciiiilloorr  ppuubblliiccee  ccaarree  bbeenneeffiicciiaazzăă  ddee  aassiisstteennţţăă  ffiinnaanncciiaarrăă  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  ddiinn  ppaarrtteeaa  

UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee..    

AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  ccăă  ssuummaa  vviirraattăă  ddee  SSCC  AACCEETT  SSAA  SSUUCCEEAAVVAA  îînn  ccoonnttuull  MMuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa,,  ppâânnăă  llaa  ddaattaa  

ddee  2255..0077..22001144,,  ccaa  rreeddeevveennţţăă  şşii  iimmppoozziitt  ppee  pprrooffiitt,,  eessttee  mmaaii  mmaarree  ddeeccââtt  bbuuggeettuull  aallooccaatt  îînn  vveeddeerreeaa  ccoonnssttiittuuiirriiii  ffoonndduulluuii  

IIIIDD,,  pprrooppuunneemm  rreeccttiiffiiccaarreeaa  îînn  pplluuss  ccuu  ssuummaa  ddee  6655..000000  lleeii  îînn  ccaaddrruull  ccaappiittoolluulluuii  7700..22AA..  „„LLooccuuiinnţţee,,  sseerrvviicciiii  şşii  

ddeezzvvoollttaarree  ppuubblliiccăă””,,  rreessppeeccttiivv  îînn  ccaaddrruull  ssuunnccaappiittoolluulluuii  7700..22AA..5500  „„AAllttee  sseerrvviicciiii  îînn  ddoommeenniiiillee  llooccuuiinnţţeelloorr,,  sseerrvviicciiiilloorr  şşii  

ddeezzvvoollttăărriiii  ccoommuunnaallee””  aa  aarrttiiccoolluulluuii  5555..0011..1133  „„PPrrooggrraammee  ddee  ddeezzvvoollttaarree””..   

Pentru a putea realiza rectificare de mai sus propunem rectificarea în minus cu suma de 65.000 lei, astfel:  

- cu 32.000 lei, în ccaaddrruull  ssuubbccaapp..  5544..22AA..0055  „„FFoonndd  ddee  rreezzeerrvvăă  bbuuggeettaarrăă  llaa  ddiissppoozziiţţiiaa  aauuttoorriittăăţţiilloorr  llooccaallee””,,  ssee  

rreeccttiiffiiccăă  îînn  mmiinnuuss  aarrttiiccoolluull  5500..0044  „„FFoonndd  ddee  rreezzeerrvvăă  bbuuggeettaarrăă  llaa  ddiissppoozziiţţiiaa  aauuttoorriittăăţţiilloorr  llooccaallee””;;  

--  ccuu  3333..000000  lleeii,,  îînn  ccaaddrruull  ccaappiittoolluulluuii  7700..22AA..  „„LLooccuuiinnţţee,,  sseerrvviicciiii  şşii  ddeezzvvoollttaarree  ppuubbiiccăă””,,  rreessppeeccttiivv  îînn  ccaaddrruull  

ppaarraaggrraaffuulluuii  7700..22AA..5500  „„AAllttee  sseerrvviicciiii  îînn  ddoommeenniiiillee  llooccuuiinnţţeelloorr,,  sseerrvviicciiiilloorr  şşii  ddeezzvvoollttăărriiii  ccoommuunnaallee””,,  ssee  rreeccttiiffiiccăă  îînn  

mmiinnuuss  aarrttiiccoolluull  7711..0011..3300  „„AAllttee  aaccttiivvee  ffiixxee””..    

  RReeccttiiffiiccăărriillee  ddee  mmaaii  ssuuss  ssuunntt  ppoossiibbiillee  ddeeooaarreeccee  ssuunntt  ssttuuddiiii  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  îînn  lliissttaa  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  ccaarree  ss--aauu  

rreeaalliizzaatt  ccuu  ssuummee  mmaaii  mmiiccii  ssaauu  ccuu  ffoonndduurrii  aattrraassee,,  ddeeccii  pprrooppuunneemm  uurrmmăăttooaarreellee  mmooddiiffiiccăărrii  aallee  ssuubbccaappiittoolluulluuii  7700..22AA..5500  

„„AAllttee  sseerrvviicciiii  îînn  ddoommeenniiiillee  llooccuuiinnţţeelloorr,,  sseerrvviicciiiilloorr  şşii  ddeezzvvoollttăărriiii  ccoommuunnaallee””,,  îînn  ccaaddrruull  programului de investiţii, 

respectiv în cadrul anexei 1B “Alte cheltuieli de investiţii -  Studii de fezabilitate” pentru anul 2014: 

 - se diminuează valoarea poziţiei 13 „Studiu de oportunitate amenajare zona industrială (parc industrial)” 

cu 15.000 lei;;  

  --  se diminuează valoarea poziţiei 21 „Solarii producere flori 2.000 mp.” cu 8.000 lei ;;  

  --  se elimină poziţia nr.29 „Alimentare cu apă adăpost câini comunitari” cu valoarea de 10.000 lei, deoarece 

studiul a fost realizat de SSCC  AACCEETT  SSAA  SSUUCCEEAAVVAA  ppee  cchheellttuuiiaallăă  pprroopprriiee.. 

   

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
  Dl Harşovschi întreabă care este situaţia zonelor cu internet gratuit, cu precădere toate parcurile din 

municipiul Suceava, inclusiv cele din Cartierul Burdujeni.   
 
  Dl Doroftei precizează că acest proiect este în derulare şi va fi implementat în cursul acestui an.   
 
  Dl Prorociuc sesizează faptul că mai mult de jumătate din becurile felinarelor din Parcul Central nu 

funcţionează. 
 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea iniţiatorului:  

 VOT: DA – 18 

                

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului Creditelor Interne al municipiului Suceava 

pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre ca urmare a obligaţiei includerii ca parte integrantă din Bugetul 

consolidat al Consiliului Local a Bugetului Creditelor Interne al municipiului Suceava. Iniţial modernizarea Pieţei 

Centrale a fost previzionată a fi realizată pe credite, însă acest lucru nu se poate realiza deoarece afectează deficitul 

bugetar, în perioada august, septembrie va fi iniţiată o hotărâre în Consiliul Local pentru ca licitaţia să se realizeze 

până la sfârşitul anului pentru a fi incluşi de Ministerului Finanţelor în deficitul bugetar al anului 2015 şi a fi accesate 

aceste credite. 
 
  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

   Dl Prorociuc întreabă care este gradul de îndatorare al municipalităţii şi dobânda lunară aferentă 

creditelor. 

 

  Dl Primar precizează că gradul de îndatorare al municipalităţii este 14%, iar dobânda este de aproximativ 9 

miliarde lei vechi anual.  
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA – 18 

                

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Muzeul Bucovinei Suceava - 

iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre că municipalitatea a încasat suma de 50.000 lei pe proiectul 

european „Perle medievale”, efortul efectiv al Primăriei este 100.000 lei. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA – 16 

            ABŢ - 2 

                

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Friedrich 

Schwartz” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

  Dl Prorociuc consideră că trebuie încurajată promovarea Moldovei, a municipiului şi a judeţului Suceava. 

Precizează că intenţionează iniţierea unui Plan de promovare a municipiului Suceava. 

 

  Dl Barbă consideră că promovarea Regiunii Bucovina trebuie să continue în paralel cu promovarea 

Moldovei, a municipiului şi judeţului Suceava. 

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA – 11 

            ABŢ - 7 

                

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, organizarea olimpiadei de astronomie şi astrofizică în Suceava 

este un eveniment de nivel naţional şi internaţional, un prilej important de promovare a oraşului. Contribuţia 

municipalităţii este suma de 100.000 lei şi activităţi legate de ecologizare, cazare, etc. 

 

  Dl Viceprimar Doroftei susţine realizarea acestui proiect de hotărâre deşi nu este şi iniţator.  

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

  Dl Barbă consideră că la organizarea olimpiadei internaţionale ar fi trebuit să contribuie şi Consiliul 

Judeţean. 

 

  Dl Roibu consideră că Consiliul Judeţean trebuie să contribuie cu sume mai importante de bani la astfel de  

acţiuni. 

  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA – 18 



7 

 

 

 

  

 

                         

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Biserica „Acoperământul 

Maicii Domnului” - Parohia ortodoxă „Acoperământul Maicii Domnului” Burdujeni - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

  Dl Harşovschi aminteşte faptul că în data de 30.07.2014 a fost inaugurat singurul proiect a cărui investiţie 

a început în acest mandat, respectiv Nordic Skatepark. Anunţă că mâine 01.08.2014 se va deschide grupul sanitar din 

parcul Cartierului Burdujeni, proiect căruia i s-a dat drumul pe data de 01.07.2012 şi solicită emiterea unei dispoziţii 

privind închiderea circulaţiei pe strada respectivă în fiecare zi de duminică.   

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA – 16 

            ABŢ - 2 

                

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegaţii a municipiului Suceava la 

Festivalul Mondial al Cinematografiei de amatori UNICA (Union Internationale du Cinema) din Piešt'any, 

Slovacia 2014, în perioada 23 – 30.08.2014, precum şi a cheltuielilor legate de această deplasare - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Motivat de faptul că pentru realizarea acestei acţiuni este 

necesară o asociere între Municipiul Suceava şi Colegiul Naţional „Petru Rareş”, în calitate de iniţiator completează 

art. 2, care va avea următorul conţinut: ”Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava şi Colegiul Naţional "Petru 

Rareş" Suceava în vederea participării delegaţiei municipiului Suceava la Festivalul Mondial al Cinematografiei de 

amatori UNICA (Union Internationale du Cinema) din Piešťany, Slovacia 2014, în perioada 23-30.08.2014, în 

conformitate cu acordul de asociere prezentat în anexa ce face parte integrantă din hotărâre.”  

 

   Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre 

 

  Dl Prorociuc propune suplimentarea sumei prevăzute cu 1.000 lei pentru a fi realizate nişte pliante care să 

fie utilizate pentru promovarea imaginii municipiului Suceava în această delegaţie. 

 

  Dl Primar precizează că este mai potrivită alocarea sumei necesare pentru realizarea de pliante de la 

cheltuielile autorităţilor administrative.  

  

  Dl Prorociuc întreabă care este termenul limită pentru realizarea Centrului Cultural Bucovina – 

Cinematograful „Modern”. 

 

  Dl Primar precizează că termenul este 30.06.2015. 

   

  Dl Harşovschi consideră necesară realizarea acestei investiţii motivat şi de faptul că municipiul Suceava va 

fi gazda Festivalului Mondial al Cinematografiei în anul 2016. Informează că în urma discuţiilor cu reprezentanţii 

Iulius Mall, la sfârşitul anului 2014 vor fi deschise cinematografele, astfel încât cetăţenii municipiului Suceava să nu 

mai fie nevoiţi să meargă la Botoşani pentru a viziona un film, iar taxele şi impozitele să rămână la bugetul local al 

municipiului Suceava.    

 

  Dl Roibu solicită mai multă atenţie în selectarea asiguratorului pentru astfel de deplasări.  

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările iniţiatorului:   

 VOT: DA – 18 
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 Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de 

Detaliu  - Solicitant: Călin Petre Bogdan - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Menţionează că a inclus pe ordinea de zi proiecte de hotărâre care 

au fost respinse în şedinţele anterioare ale Consiliului Local motivat de cererile celor interesaţi şi de faptul că 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava nu stipulează de câte ori poate 

fi o documentaţie supusă spre aprobarea deliberativului.     

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA – 18 

                

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni 

complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, 

racorduri / branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală 

de 47.438 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii  - solicitant: S.C. VIVAT 

CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 

Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a greşit, se reia votul:   

 VOT: DA – 10 

           ABŢ - 8 

                

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a 

Regulamentului de urbanism aferent pentru supraetajarea clădirii existente D+P+2E+M cu încă două 

niveluri, rezultând o clădire D+P+4E+M cu spaţii comerciale, spaţii pentru birouri, spaţii de locuit pe teren 

proprietate privată în suprafaţă de 463 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Mărăşeşti nr. 18 - 

iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu 

Doroftei; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre:   

 VOT: DA – 9 

           ABŢ - 9 

                

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre de abrogare a HCL nr. 24 din 27.02.2014 privind reamplasarea cu caracter 

provizoriu a statuii „Petru Muşat” - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul 

municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei; 
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  Primar prezintă proiectul de hotărâre. 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.   

 

   Dl Prorociuc întreabă dacă acesta este ultimul pas din această procedură care a durat 2 ani. Consideră că 

locul statuii lui Petru Muşat este în centrul oraşului în care acesta a mutat capitala Moldovei. 

 

  Dl Viceprimar Doroftei precizează că va face toate demersurile pentru ca această statuie să fie amplasată 

în cel mai scurt timp.  

 

  Dl Harşovschi precizează că grupul consilierilor locali membri ai PDL a fost întotdeauna de acord cu 

mutarea statuii, însă nu şi cu suma prevăzută pentru acest fapt. Mulţumeşte d-lui. Doroftei pentru implicare.  

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA – 18 

                         

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 

public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu 

modificările şi completările ulterioare -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

   

  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 16 Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea 

bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava -  iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

  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 17 Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui spaţiu medical proprietate 

privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str. Gheorghe Doja nr. 12 -  iniţiator Primarul municipiului 

Suceava; 

 

  Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv la adresa menţionată funcţionează un cabinet medical 

cumpărat de d-na. dr. Morhan acum doi ani, clădirea este într-o avansată stare de degradare, municipalitatea mai are o 

cameră în care a funcţionat un cabinet stomatologic. Pentru modernizarea şi reabilitare a spaţiului existent, d-na. 

Morhan şi-a exprimat intenţia de cumpărare, evitându-se astfel o eventuală asociere, evaluare, etc.  

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Comisia de urbanism – aviz 

nefavorabil. 
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  Dl Roibu precizează că proiectele de hotărâre referitoare la patrimoniu, de la punctul 17 la punctul 29, ca 

preşedinte al Comisiei de urbanism reiterează serviciului de urbanism ca din dosarul care se pune pe ordinea de zi să 

fie incluse următoarele documente: documentaţia tehnică, poze ale imaginii de ansamblu înainte şi după intervenţie, 

memoriu justificativ al beneficiarului şi acte de înregistrare şi avize ale persoanei juridice cu avizele de zi, toate 

aceste documente să nu lipsească din nicio documentaţie de urbanism şi patrimoniu.  
 
  Dl Secretar atrage atenţia asupra faptului că iniţial trebuie revocată hotărârea privind concesionarea şi apoi 

aprobată vânzarea spaţiului respectiv.  
 
  Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi pentru clarificări. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost retras.  

 

 

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al 

municipiului Suceava -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a greşit, se reia votul. 

 

  Dl Roibu în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Petru Rareş” face 

nişte precizări, respectiv: spaţiul este în suprafaţă de 3,5 mp la parterul liceului, în urma discuţiilor cu profesorii şi 

părinţi ai elevilor s-a ajuns la concluzia că este o cerere foarte pertinentă, motivat de faptul că se va evita traversarea 

străzii pentru a ajunge la un magazin alimentar în pauze.  

 

  Dl Viceprimar Doroftei precizează că nu este de acord cu amenajarea de chioşcuri în şcoli de unde copiii 

îşi pot cumpăra alimente nesănătoase şi unde nu este respectat un minim de igienă şi curăţenie. 

 

  D-na. Cocriş în calitate de membru în Consiliul de Administraţie precizează că există o legislaţie care 

impune ca anumite produse să fie ambalate şi anumite categorii de produse ce pot fi comercializate. Atrage atenţia 

asupra faptului că vis a vis de liceu este o unitate de alimentaţie publică în care se comercializează băuturi alcoolice. 

 

  Dl Viceprimar Doroftei precizează că se vor lua măsurile ce se impun referitor la cele sesizate. 

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA –  8 

           ABŢ -10 

                         

  Hotărârea a nu fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două parcele de teren şi a unui spaţiu 

aparţinând domeniului public al municipiului Suceava -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.   

 VOT: DA –  8 

           ABŢ -10 

                         

  Hotărârea a nu fost adoptată. 
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PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a suprafeţei de 5,3 mp. 

teren situată în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 3, în vederea amenajării unei alei de acces - iniţiator Primarul 

municipiului Suceava; 

 

  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 21 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Cuza Vodă fn. - iniţiator 

Primarul municipiului Suceava; 

 

  Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism – aviz 

nefavorabil.  

 

  Dl Secretar precizează că documentaţia trebuia să includă şi un acord notarial. 

 

  Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi pentru clarificări. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost retras.  

 

 

PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Armenească fn. -  iniţiator 

Primarul municipiului Suceava;   

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism – aviz 

nefavorabil.   

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a greşit, se reia votul: 

 VOT: DA – 9 

            NU - 9 

                         

  Hotărârea nu a fost adoptată. 
 
  Dl Onofrei – Răileanu solicită să fie învoit. 

  Se votează prin ridicarea mâinii: 

  VOT: DA, unanimitate 

  Dl Onofrei – Răileanu este învoit. Sunt prezenţi 17 consilieri locali.  
 

 
PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. Prefect Gavril Tudoraş, în vederea 

extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon -  iniţiator Primarul municipiului Suceava;  

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism – aviz 

nefavorabil.   
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

 VOT: DA – 6 

            NU – 9 

                        ABŢ -2  

                         

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Gheorghe Doja nr. 107, în vederea 

extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism – aviz 

nefavorabil.   

 

  Dl Harşovschi întreabă deoarece au fost discuţii dacă acest apartament mai are un balcon. Solicitanta a fost  

într-o audienţă în care a cerut extinderea spaţiului cu un balcon şi susţinea că apartamentul nu mai are un balcon.  

 

  Dl Secretar precizează că potrivit planului apartamentul nu are un balcon. 

 

  Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi pentru clarificări. 
 
  Proiectul de hotărâre a fost retras.  

 

 

PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Avântului nr. 1, în vederea extinderii 

unui spaţiu de locuit cu un balcon -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism – aviz 

nefavorabil.   

 

  Dl Harşovschi precizează că la documentaţie este pusă întabularea legală şi conformă şi un amplasament 

general, nu se arată exact unde este acel balcon. Consideră că atât pentru acest proiect de hotărâre cât şi pentru altele 

Planul de situaţie întocmit de Serviciul cadastru fond funciar trebuia anexat.      

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

 VOT: DA – 6 

            NU – 8 

                        ABŢ -3  

                         

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Luceafărului nr. 22, în vederea extinderii 

unui spaţiu de locuit cu un balcon în proiecţia balcoanelor existente - 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 – 10 

            NU – 6 
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                        ABŢ - 1  

                         

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate  

privată a municipiului Suceava în vederea construirii unui windfang în extinderea unui spaţiu de locuit situat 

în Suceava, str. Staţiunii nr. 2 şi a scărilor de acces din exterior la acest spaţiu - 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 – 6 

            NU – 9 

                        ABŢ - 2 

                         

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de teren 

proprietate  privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Republicii nr. 8, în vederea extinderii 

spaţiului autorizat cu AC nr. 83/2014 cu un windfang şi amenajare alee de acces - 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 – 9 

            NU – 7 

                        ABŢ -1 

                         

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren 

proprietate  privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 46, în vederea 

extinderii spaţiului comercial existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism – aviz 

nefavorabil.   

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

 VOT: DA –15 

            NU – 1 

                        ABŢ -1 

                         

  Hotărârea nu a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului 

Suceava”, post mortem, domnului Friedrich Schwartz - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 

Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara; 

 



14 

 

 

 

  

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

 VOT: DA – 16 

                        ABŢ -1 

                         

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 31 Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Suceava şi Direcţia Generală a Domeniului Public - 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 

                                               

  Hotărârea a fost adoptată. 

 

 

PUNCTUL 32 Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 253090/21.07.2014 privind activitatea Serviciului 

de Protecţie Socială pe semestrul I 2014; 

 

 S-a luat act de cele prezentate.  

 

 

PUNCTUL 33 Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliului Local al 

municipiului Suceava sub nr. 161/22.07.2014; 

 

 S-a luat act de cele prezentate.  

 

 

PUNCTUL 34 Petiţia S.C. Termica S.A. Suceava nr. 6887/15.07.2014 înregistrată la Primăria municipiului 

Suceava sub nr. 19.625/15.07.2014; 

 

 Dl Primar precizează că S.C. Termica S.A. formulează numeroase petiţii prin care solicită suportarea 

pierderilor, însă răspunsul a fost foarte clar, Primăria a plătit diferenţa stabilită pentru subvenţia la energia termică, 

sunt nişte procese pe rolul instanţei şi se aşteaptă pronunţarea.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul de specialitate.  

 

  Dl Roibu în numele celor 5 consilieri reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Suceava  membri 

în AGA la S.C. Termica S.A. solicită d-lui Primar şi Departamentului juridic realizarea unei cereri de intervenţie 

către  Registrul Comerţului prin care să se vadă poziţia unui judecător al Tribunalului Suceava referitoare la 

schimbarea administratorului special. O prerogativă a AGA şi a Consiliului Local este numirea adminstratorului 

special, creditorul Unicom face încă o dată tapaj de putere trecând chiar peste legea societăţilor comerciale şi a 

insolvenţei. A formulat o cerere către Registrul Comerţului şi urmează să i se răspundă. Între timp Termica la 

solicitarea noastră a făcut o cerere de intervenţie, acea cerere a fost retrasă de la Tribunalul Suceava datorită presiunii 

Unicom – ului faţă de directorat de la Termica. Astfel solicită Departamentului juridic şi d-lui Primar realizarea unei 

cereri pertinente de intervenţie, municipiul Suceava este văduvit prin numirea unui alt administrator special de către 

creditorii de la Unicom.        

 

  Dl Primar precizează că este solidar cu membrii AGA de la Termica însă solicită un mandat în acest sens, 

în scris.  
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  Dl Secretar precizează că procedura presupune iniţiativa scrisă a AGA şi a Consiliului Local. Sugerează să 

se formuleze o propunere concretă care să fie supusă votului Consiliului Local al municipiului Suceava.  

 

 Dl Harşovschi precizează că s-a săturat de adrese şi ameninţări indirecte de la Unicom, Termica. Iniţial 

consilierii locali PDL au intenţionat să se abţină la vot, însă solicită mai multă atenţie din partea seriviciului care a 

întocmit raportul. Astfel nu este de acord cu faptul că în Raport este prevăzut că „PPiieerrddeerriillee  iinnvvooccaattee  aa  ffii  iinndduussee  ddee  

pprreessttaarreeaa  sseerrvviicciiuulluuii  ppuubblliicc  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  ddiissttrriibbuuţţiiee  şşii  ffuurrnniizzaarree  eenneerrggiiee  tteerrmmiiccăă,,  ssee  ccoommppuunn  ddiinn  ppiieerrddeerrii  ddee  eenneerrggiiee  

tteerrmmiiccăă  îînn  rreeţţeelleellee  aappaarrţţiinnâânndd  mmuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa  ((ttrraannssppoorrtt  şşii  ddiissttrriibbuuţţiiee))  şşii  ppiieerrddeerrii    ddiinn  nneeaapprroobbaarreeaa  ttaarriiffuulluuii  

aavviizzaatt  ddee  AANNRRSSCC””,,  ddeeooaarreeccee  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  nnuu  eessttee  vviinnoovvaatt  ddee  ppiieerrddeerriillee  ddee  llaa  TTeerrmmiiccaa  ddeeooaarreeccee  nnuu  aa  aapprroobbaatt  

ssuummaa  ddee  550000  ssaauu  880000  ddee  lleeii  ssoolliicciittaattăă..  DDeelliibbeerraattiivvuull  llooccaall    aa  ddaatt  uunn  aavviizz  ppeennttrruu  uunn  pprreeţţ  ccoonnffoorrmm  nnuu  ppeennttrruu  uunn  nnuummăărr  

pprreeaa  mmaarree  ddee  aannggaajjaaţţii,,  eessttee  oo  ssiittuuaaţţiiee  ddiiffiicciillăă,,  mmuunniicciippiiuull  SSuucceeaavvaa  aa  ddaatt  aapprrooaappee  110000  ddee  mmiilliiaarrddee,,  şşii  îînnttrreeaabbăă  ccee  aa  

ffăăccuutt  TTeerrmmiiccaa  ppeennttrruu  rreedduucceerreeaa  ppiieerrddeerriilloorr,,  mmeennţţiinn  227700  ddee  aannggaajjaaţţii  şşii  rreepprrooşşeeaazzăă  ccăă  nnuu  aa  ffoosstt  aapprroobbaatt  pprreeţţuull  aavviizzaatt  ddee  

AANNRRSSCC,,  pprreeţţ  îînn  ccaarree  cchheellttuuiieelliillee  ccuu  mmuunnccaa  vviiee  eerraauu  4499%%..  NNuu  ttrreebbuuiiee  ssăă  ssuuffeerree  ttooţţii  ssuucceevveenniiii  ppeennttrruu  aa  ppăăssttrraa  aannuummiiţţii  

aannggaajjaaţţii  llaa  TTeerrmmiiccaa  ffăărrăă  aa  ffii  ttooţţii  llooccuuiittoorrii  aaii  mmuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa..                     

Consideră că deliberativul local este agasat de aceste petiţii şi că membrii AGA cu sprijinul Consiliului Local să 

formuleze acţiuni în instanţă referitor la cele sesizate.    

 

 Dl Primar precizează că în acest demers iniţiativa trebuie să aparţină consilierilor locali membri în 

Aunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Termica S.A. Suceava. 

 

  Dl Roibu consideră nepotrivită formularea din Raportul Direcţiei tehnice, respectiv: „DDuuppăă  ccuumm  eessttee  

ccuunnoossccuutt  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aa  rreessppiinnss  cceellee  ttrreeii  pprrooiieeccttee  ddee  mmaajjoorraarreeaa  ttaarriiffuulluuii  ppeennttrruu  eenneerrggiiaa  tteerrmmiiccăă  ((  HHCCLL  

nnrr..332244//1199..1122..22001133,,  HHCCLL  nnrr..44//3300..0011..22001144,,  HHCCLL  nnrr..115588//1122..0066..22001144))  şşii  aannuummee  pprreeţţuull  llooccaall    ppeennttrruu  eenneerrggiiaa  tteerrmmiiccăă  

pprrooppuuss  ppeennttrruu  ppooppuullaaţţiiee    ddee  334411,,5555  lleeii//GGccaall  ((iinncclluussiivv  TTVVAA))  iiaarr  cceell  ppeennttrruu  aaggeennţţii  eeccoonnoommiiccii  ddee  227755,,4444  lleeii//GGccaall  

((eexxcclluussiivv  TTVVAA))””,,  ffoorrmmuullaarree  ccee  ccoonnssttiittuuiiee  pprraaccttiicc  oo  ddiissccuullppaarree  aa  eexxeeccuuttiivvuulluuii..  

 

 Dl Secretar precizează că deliberativul local stabileşte ce răspuns urmează fi dat petiţiilor formulate, 

executivul formulează un raport cu clarificări pentru deliberativ. Dacă se votează raportul prezentat acesta va fi 

trimis ca răspuns petiţiilor, dacă deliberativul doreşte completări sau alt răspuns, se supune votului şi se comunică 

petentului.  

 

 Dl Harşovschi are o propunere concretă în sensul elinimării paragrafului 2 şi a penultimului paragraf la 

care s-a făcut referire anterior, respectiv: „PPiieerrddeerriillee  iinnvvooccaattee  aa  ffii  iinndduussee  ddee  pprreessttaarreeaa  sseerrvviicciiuulluuii  ppuubblliicc......””  şşii  „DDuuppăă  

ccuumm  eessttee  ccuunnoossccuutt  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall......””..   

 

  DDll  PPrriimmaarr  eessttee  ddee  aaccoorrdd  ccuu  pprrooppuunneerreeaa  dd--lluuii  HHaarrşşoovvsscchhii,,  îînn  sseennssuull  eelliimmiinnăărriiii  cceelloorr  ddoouuăă  ppaarraaggrraaffee.. 

 

  SSee  ssuuppuunnee  llaa  vvoott  RRaappoorrttuull  sseerrvviicciiuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  pprreecciizzaattee  mmaaii  ssuuss..  

  VVOOTT::  DDAA  ––  1166  

                                                  AABBŢŢ  --11 

 

  MMeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa  şşii--aauu  îînnssuuşşiitt  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  eexxpprriimmaatt  îînn  

RRaappoorrttuull  sseerrvviicciiuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee..   

 

 

PPUUNNCCTTUULL  3355  PPeettiiţţiiaa  SS..CC..  TTeerrmmiiccaa  SS..AA..  SSuucceeaavvaa  nnrr..  11993388//1177..0077..22001144  îînnrreeggiissttrraattăă  llaa  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa  ssuubb  nnrr..  115599//1177..0077..22001144;;   

 

 Dl Primar prezintă Raportul serviciului de specialitate. 

 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul de specialitate.   

 

 Se supune la vot Raportul de specialitate:  

  VVOOTT::  DDAA  ––  1166  

                                                  AABBŢŢ  --11 

 

  MMeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa  şşii--aauu  îînnssuuşşiitt  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  eexxpprriimmaatt  îînn  

RRaappoorrttuull  sseerrvviicciiuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee..   
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PPUUNNCCTTUULL  3366  PPeettiiţţiiaa  SS..CC..  TTeerrmmiiccaa  SS..AA..  SSuucceeaavvaa  nnrr..  11995533//1188..0077..22001144  îînnrreeggiissttrraattăă  llaa  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  aall  

mmuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa  ssuubb  nnrr..  116600//1188..0077..22001144;; 

 

 Dl Primar prezintă Raportul serviciului de specialitate. 

 

 Comisiile de specialitate au avizat favorabil raportul de specialitate.   

 

 Dl Harşovschi întreabă dacă sunt restanţe de 25 de miliarde. 

 

 Dl Primar precizează că municipalitatea este în grafic cu plata sumelor. 

 

 Se supune la vot Raportul de specialitate:  

  VVOOTT::  DDAA  ––  1166  

                                                  AABBŢŢ  --11 

 

  MMeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  SSuucceeaavvaa  şşii--aauu  îînnssuuşşiitt  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  eexxpprriimmaatt  îînn  

RRaappoorrttuull  sseerrvviicciiuulluuii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee..   

 

 

PUNCTUL 37 Informarea Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu privind efectuarea concediului de 

odihnă în perioada 01.08.2014 – 27.08.2014; 

 

 Dl Primar informează că în perioada 01.08.2014 – 27.08.2014 se va afla în concediu de odihnă, atribuţiile 

vor fi delegate d-lui Viceprimar Ovidiu Doroftei.  

 

 S-a luat act de cele prezentate.  

 

 

Ordinea de zi suplimentară 

 

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Diasil Service S.R.L. 

Suceava, în vederea derulării activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân 

din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 

  Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 
  Dl Viceprimar Doroftei consideră că aceste activităţi trebuie demarate, la Primăria municipiului Suceava 

se primesc tot mai multe sesizări referitoare la câinii fără stăpân.   

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 Dl Prorociuc întreabă în baza a ce principii s-au trimis aceste invitaţii pentru ofertare. 

 

 Dl Hostiuc precizează că  baza legală pentru trimiterea acestor invitaţii o constituie HCL nr. 187/2014. 

 

 Dl Prorociuc aduce la cunoştinţă că S.C. Discif are ca principal obiect de activitate lucrări de construcţie a 

clădirilor, iar firma câştigătoare din proiect S.C. Diasil are ca principal obiect de activitate salubritatea localităţilor.   

 

 Dl Hostiuc precizează că acest fapt este permis în baza unui contract de colaborare cu un cabinet de 

medicină veterinară. 
 
 Dl Prorociuc sesizează faptul că potrivit anexei oferta cu punctajul minim a fost declarată câştigătoare, 

însă dintre oferta cu punctajul de 99 şi 99,7 este desemnată câştigătoare cea cu punctaj de 99,7.    
 
 D-na Cocriş întreabă dacă tarifele prevăzute includ TVA.  
 
 Dl Hostiuc precizează că au fost aprobate tarife fără TVA. 
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 D-na Cocriş precizează că aspectul cel mai important în acest demers este ca la capturarea câinilor să 

participe un medic veterinar, indiferent de modul în care se realizează, acel cabinet veterinar care şi-a asumat 

această răspundere şi a semnat un contract trebuie să participe la capturare pentru a se evita orice accident. Întreabă 

ce înseamnă personal calificat. Insistă să se dea curs reclamaţiilor cetăţenilor pentru a fi strânşi iniţial câinii 

periculoşi, iar primirea câinilor să fie strict supravegheată motivat şi de lipsa hranei din adăpost şi a fondurilor 

necesare pentru tratament, microcipare,etc.   

  

 Dl Hostiuc precizează că capturarea se face împreună cu angajaţii Compartimentului de specialitate din 

cadrul Primăriei municipiului Suceava din care face parte şi dl dr. Vărzaru. 

 

  Dl Viceprimar Doroftei precizează că personalul de la Primăria municipiului Suceava este deficitar ca şi 

dotare, pregătire, echipare, număr de ore disponibil şi ca număr de persoane implicate în acea echipă de ecarisaj, fapt 

ce nu răspunde nevoii cetăţenilor municipiului Suceava de a nu mai exista câini comunitari fără stăpân pe străzi.     

 

 D-na Cocriş precizează că oferta a fost făcută şi de alte cabinete medicale pentru sume mai mici, deci 

costuri mai mici pentru municipaliate şi contribuabili. Precizează că a sprijinit această activitate de-a lungul 

timpului, însă insistă ca acest lucru să se realizeze potrivit normelor. 

 

 Dl Harşovschi precizează că un lucru este cert, respectiv, cetăţenii municipiului Suceava nu mai doresc 

câini comunitari pe străzi, însă întreabă dacă această procedură este legală, conform legislaţiei în vigoare. 

 

 Dl Secretar precizează că asocierea pentru realizarea unui serviciu public este legală potrivit Legii nr. 

215/2001.   

 

 Dl Harşovschi afirmă că susţine această activitate, în perioada 2008 – 2012 legislaţia nu a permis anumite 

lucruri, în prezent aceste asocieri sunt permise ceea ce duce la eliminarea câinilor fără stăpân de pe străzile 

municipiului Suceava. Sesizează faptul că dintre ofertele anexate la documentaţia pentru şedinţă, respectiv oferta 

Diasil şi Discif, două firme cu punctaj de 99 şi 99,7 puncte, căştigătoare este cea cu punctaj de 99,7, însă ultimele 

paragrafe coincid, respectiv este împuternicită aceeaşi persoană să semneze oferta pentru Discif şi Diasil respectiv 

dl. Curelariu Anton, iar legea interzice ca acelaşi acţionariat să vină la licitaţie cu două firme diferite.       

  

 Dl Mocanu precizează că conform legii această procedură este ilegală.   

 

 Dl Harşovschi propune d-lui Primar în calitate de iniţiator să retragă proiectul de hotărâre de pe ordinea de 

zi, pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării după clarificări într-o şedinţă extraordinară viitoare în cel mai scurt timp 

posibil pentru a demara această acţiune de capturare a câinilor comunitari fără stăpân. 

 

 Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi pentru clarificarea inadvertenţelor de către Dl 

Hostiuc şi Compartimentul achiziţii publice.  

 

 Dl Mocanu consideră că această procedură trebuie anulată şi reluată.  

 

 Dl Secretar precizează că dacă cele sesizate se confirmă, trebuie reluată procedura. 

 

 Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi. 

 

 

PUNCTUL 2  Adresa S.C. Bioenergy Suceava S.R.L înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava 

sub nr. 165/30.07.2014; 

 

 Dl Primar prezintă adresa  S.C. Bioenergy Suceava S.R.L şi solicită sprijinul consilierilor locali din AGA 

de la Termica referitor la cele sesizate.   

 

 S-a luat act de cele sesizate. 

 

 

PUNCTUL 38 Diverse – Ordinea de zi iniţială  

 38.1. Dl Harşovschi reaminteşte propunerea referitoare la buncărele subterane. Prezintă imagini cu 

buncărele din str. Aleea Saturn. Consideră necesar ca în 2014 în municipiul Suceava să fie demarat aceast proiect, 

începând cu zonele ferbinţi, pentru ca treptat toate buncărele din municipiul Suceava să fie îngropate, soluţie 
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civilizată utilizată si în ţările Uniunii Europene. Solicită realizarea studiului referitor la costurile implementării 

acestui proeict. 

  

 Dl Primar precizează că studiul se află în lucru la Direcţia de ecologizare.  

 

 Dl Harşovschi propune convocarea într-o şedinţă informală pentru discuţii pe acest subiect. 

 

 

 38.2. Dl Prorociuc solicită luarea măsurilor ce se impun pentru ca firmele care realizează lucrări să aducă 

zona la starea iniţială potrivit obligaţiilor legale. Prezintă imagini cu modul defectuos S.C. ACET S.A. a realizat 

acest lucru în Str. Stejarului - Cartierul Zamca.    

 

 Dl Primar precizează că a luat act de cele sesizate şi propune consilierilor locali membri în AGA la ACET 

să solicite să fie efectuate reparaţiile.  

 

 Dl Prorociuc întreabă unde poate sesiza aceste aspecte cu excepţia şedinţei Consiliului Local şi dacă poate 

fi dat publicităţii un nume astfel încât persoanele interesate să se poată adresa. 

 

 Dl Primar precizează că aceste aspecte pot fi sesizate la serviciul tehnic de la Primărie.  

 

 

 38.3. Dl Prorociuc prezintă imagini cu autovehicule parcate neregulamentar pe spaţiul verde chiar în 

imediata vecinătate a Primăriei şi propune implicarea Poliţiei Locale în acest sens. Un exemplu îl constituie 

campania de informare realizată în Cluj Napoca prin care se promovează numărul de telefon al Poliţiei Comunitare 

unde se pot sesiza problemele cu care se confruntă cetăţenii. Aminteşte în acest sens şi de zona parcării Palatului de 

finanţe blocată de autovehicule parcate neregulamentar. Solicită sprijinul Poliţiei Locale în aplicarea de amenzi în 

aceste zone de maxim interes, în Piatra Neamţ, Bistriţa, Cluj, Oradea, Braşov s-a reuşit să se pună piedici pentru cei 

ce parchează pe spaţiul verde. 

 

 Dl Primar îi sugerează d-lui Prorociuc ca în calitatea sa de consilier local să formuleze iniţiative în 

rezolvarea aspectelor sesizate.    

 

 Dl Prorociuc precizează că a făcute aceste sesizări ca reprezentant al societăţii civile, respectiv al 

cetăţenilor municipiului Suceava. 

 

 

 38.4. Dl Prorociuc întreabă care este stadiul de realizare al proiectului pilot pentru parcările din cadrul 

cartierelor municipiului Suceava. 

 

 Dl Primar precizează că propuneri în acest sens trebuie regăsite în buget.  

 

  

 38.5. Dl Roibu prezintă două solicitări ale populaţiei, respectiv realizarea unei benzi de selecţie în zona 

UGIRA, şi reglementarea circulaţiei în zona Piaţa Mare prin implicarea Poliţiei Locale.  

 

  Dl Primar precizează că pentru realizarea benzii de selecţie trebuie proiecţie bugetară pentru lucrare de 

investiţii, ce necesită, proiect, indicatori tehnico – economici, aprobare în Consiliul Local, etc.  

 

 

 38.6. Dl Barbă supune discuţiei problema reabilitării termice a blocurilor şi întreabă care sunt prevederile 

legale în ceea ce priveşte această activitate precum şi posibilitatea acordării de facilităţi fiscale.    

 

 Dl Primar precizează că această activitate ţine de disciplina de urbanism respectiv formularea unei cereri, 

obţinerea certificatului de urbanism, proiectului, autorizaţiei de construire. Referitor la acordarea de facilităţi fiscale, 

solicitantul trebuie să respecte prevederile legale referitoare, respectiv deviz de lucrări, materiale conforme, proiect, 

aviz de la mediu, certificat de eficienţă energetică, etc.       

 

 38.7. Dl Arămescu consideră că trebuie înfiinţate departamente care să rezolve problemele comunităţii fără 

ca acestea să mai facă obiectul şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava.     
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 Dl Secretar menţionează că înfiinţarea de departamente presupune încadrarea în numărul de posturi alocat 

municipiului Suceava. 

 

 

 38.7. Dl Ungurian ridică problema folosirii rampelor pentru persoanele cu handicap în transportul public 

local de călători. 

  

 Dl Primar precizează că că a luat act de cele menţionate, însă o parte din aceste rampe sunt defecte, 

autobuzele având norma de casare îndeplinită, s-au adus o serie de piese hidraulice pentru a face funcţionale aceste 

sisteme, în rest este vorba de educaţia şi responsabilitatea şoferului. 

 

  Dl Viceprimar Doroftei precizează că şoferii TPL au obligaţii potrivit fişei posturilor, ridică de asemenea  

comportamentului relativ abuziv al acestor conducător auto, respectiv faptul că nu folosesc spaţiile amenajate din 

staţii pentru oprire datorat neimplicării Poliţiei Locale prin amendarea celor ce opresc în staţiile de autobuz.      

 

 

 38.8. Dl Harşovschi întreabă dacă este o solicitare de adunare publică în cursul zilei de 31 iulie 2014. 

 

 Dl Primar precizează că există o solicitare a bicicliştilor în acest sens, acţiune cu tentă politică. Urmează ca 

prin proiectul elveţian de electromobilitate, municipalitatea va achiziţiona 10 biciclete electrice şi se vor amenaja 50 

de locuri de parcare moderne pentru biciclete.  

 

 Dl Harşovschi aminteşte că în mandatul trecut s-au făcut aceste piste pentru biciclişti din proiectul de 22,4 

milioane de euro fonduri europene. Asigură însă că dungile care marcau pistele nu trebuiau să se oprească în stâlp 

sau în gard, iar în doi ani de zile nu s-a mai făcut nimic.     

 

  Dl Primar precizează că sunt câteva cazuri izolate, nu toţi stâlpii pot fi mutaţi, oricum se coboară de pe 

biciclete pentru semafor. 

 

 Dl Roibu precizează că situaţii similare a întâlnit şi în Anglia trecerea pentru biciclişti se face prin dreptul 

stâlpului, totul ţine însă de bunul simţ al trecătorului.   

 

  Dl Prorociuc precizează că nu are niciun interes politic, probabil nu va mai candida pentru un mandat în 

Consiliul Local sau pentru o altă funcţie publică, scopul adunării publice „Suceava pedalează” este găsirea unor 

soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă bicicliştii în trafic. 

 

  

 

 

  Dl Doroftei declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data 

de 31 iulie 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    
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