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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 18 mai 2015  
 

 

 Dl Arămescu, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei de îndată a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 

1.421/18.05.2015, pentru data de 18.05.2015, ora 15.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 13 consilieri locali din numărul total de 23 

de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Barbă, dl. Cîrlan, d-na. Enea, dl. Onofrei - Răileanu, dl. 

Păduraru, dl. Prorociuc, dl. Roibu, dl. Sfeclă, și dl. Tătăranu. Întârzie dl. Viceprimar Harșovschi. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac este în concediu de 

odihnă și îl înlocuiește d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice. 

Mai participă: dl. Florin Cerlincă – Director Direcția generală tehnică și de investiții, dl. Mihail 

Jitariuc – Director Direcția patrimoniu, dl. Paul Iftimie – Șef Serviciul contencios administrativ, 

juridic și dl. Mihai Hanceriuc – Șef Serviciul asociații de proprietari. 

Din partea S.C. Termica S.A. Suceava participă dl. Ovidiu Dumitrescu – Administrator 

special și reprezentanţii sindicatelor.  

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

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de disponibilizare – 2015 al S.C. Termica S.A. 

Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

 

VOT: DA – 13      

                        

 Ordinea de zi a fost aprobată. 
 

 A venit dl. Viceprimar Harșovschi – sunt prezenți 14 consilieri locali. 
 

 

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de disponibilizare – 2015 al 

S.C. Termica S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;  

 

 Dl Primar mulțumește pentru prezență și precizează că documentația completă a 

proiectului de hotărâre care face obiectul acestei ședințe a fost primită în cursul dimineții acestei 

zile.  

Prezintă proiectul de hotărâre. Precizează că aceasta este o problemă a comunității, fiind vorba 

de persoane aflate într-o situație destul de delicată, la Termica este o problemă de sistem, iar 

angajații nu au nicio vină pentru falimentul în care urmează să intre S.C. Termica S.A. în acest 

moment. Se încearcă și rezolvarea situației acestor salariați, municipalitatea a sprijinit în cursul 

 

http://www.primariasv.ro/


2 

 

 

 

  

 

anului anterior prin acordarea de plăți compensatorii în sumă de 70 miliarde lei vechi pentru 

salariații disponibilizați în perioada 2012 – 2013. Este prevăzut un număr de 157 de salarați care 

să fie preluați indiferent de cine va fi noul operator pentru termoficare și mai rămâne un număr 

de 94 de salariați care urmează să fie disponibilizați în două tranșe, respectiv 60 și 34 de 

persoane. Astfel în urma discuțiilor purtate cu liderii de sindicat acest proiect de hotărâre vine în 

sprijinul salariaților, nu implică financiar bugetului local al municipiului Suceava, urmează a fi 

primite sume de bani de la Guvern ca venituri de completare pentru cei care merg în șomaj. 

Aceasta este singura modalitate de sprijin prevăzută de lege pe care municipalitatea o pate 

acorda în această situație. 

 

 Dl Viceprimar Harșovschi solicită consilierilor locali membri în AGA la S.C. Termica 

S.A. să detalieze acest subiect și întreabă pe dl. Arămescu de ce nu a semnat hotărârea AGA. 

 

 Dl Arămescu precizează că din motive obiective a lipsit de la ședința în care s-a aprobat 

hotărârea AGA anexată și la prezentul proiect de hotărâre, susține însă sprijinul acordat 

angajaților prin plăți compensatorii de la Guvernul României. 

 

 Dl Mocanu precizează că această procedură este prevăzută de O.U.G nr. 36/2013  

privind aplicarea în perioada 2013 – 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordate 

persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în urma planurilor de 

disponibilizare, iar procedural, în acest caz se aprobă și de acționarul unic, respectiv Consiliul 

Local, urmează ca Guvernul să aprobe documentația mai departe.  

 

 Dl Grosar menționează că pe lângă aspectele legate de procedură, acest proiect de 

hotărâre propune acordarea unei șanse acestor angajați de a obține niște plăți compensatorii, unor 

persoane care nu mai au o nicio altă posibilitate în lipsa unui contract colectiv de muncă cum a 

fost cazul disponibilizării anterioare. Mulțumește angajaților S.C. Termica S.A. care au asigurat 

prestarea acestui serviciu, cu mențiunea că nu sunt vinovați de situația actuală a societății.     

 

 Dl Viceprimar Harșovschi întreabă referitor la cei 170 de angajați care rămân, dacă se 

știe despre cine și despre ce funcții este vorba deoarece noua societate a Primăriei S.C. 

Transagent S.R.L. în cazul în care va câștiga licitația nu va putea prelua mai mult de 157 de 

persoane.  

 

 Dl Seredenciuc solicită să se facă o selecție a celor care vor pleca în așa fel încât 

structura personalului care rămâne să fie cea care să deservească S.C. Transagent S.R.L. 

 

 Dl Dumitrescu mulțumește pentru invitație și precizează că menirea acestui Plan este de 

a se încerca accesarea pentru salariații care vor fi disponibilizați acelor venituri lunare de 

completare reglementate de O.U.G nr. 36/2013. În acest Plan de disponibilizare s-a avut în 

vedere menținerea activității de transport și distribuție, respectiv menținerea celor 157 de posturi 

vizate de documentația de licitație ca fiind transferabile odată cu activitatea. Posturile care fac 

obiectul acestui plan sunt cele din activitatea CET și o parte din activitățile suport care la 

momentul acesta deservesc activitatea de transport și distribuție, dar care depășesc acel număr de 

157.  Planul este cu carcater maximal deoarece este vorba de accesarea unor fonduri care se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului, hotărâre în care vor fi nominalizați angajații precum și suma 

aprobată pentru fiecare beneficiar. Aceeași situație a fost și în anul 2013, numărul de salariați a 

fost unul maximal iar nu toți cei 295 de salariați care erau prinși în Planul de disponibilizare din 

anul 2013 au beneficiat de aceste venituri, unii au renunțat la perioada de preaviz și ca atare au 
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plecat înainte de intrarea în vigoare a hotărârii guvernului. În concluzie nu sunt vizați cei 157 de 

salariați care urmează să continue activitatea de transport și distribuție.   

 

  Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în Caietul de sarcini aprobat de Consiliul 

Local se prevede faptul că pot fi preluați 157 de salariați, și întreabă dacă diferența dintre 170 și 

157, respectiv cei 13 salariați beneficiază de salarii compensatorii.  

 

 Dl Dumitrescu precizează că Termica va continua să existe până la radiere chiar dacă va 

surveni falimentul. Pentru a gestiona patrimoniul de la Termica, mai precis de la CET, sunt 

necesari niște salariați, respectiv cei 13 angajați vor asigura activitatea de valorificare a activelor, 

potrivit precedentelor existente și în urma discuțiilor purtate cu administratorul judiciar se 

apreciază a fi necesar un număr de 10 – 20 de salariați pentru această activitate. Dacă noul 

operator va aprecia că are nevoie și de alți salariați față de cei 157 direct productivi prevăzuți în 

documentația de licitație, poate angaja salariații Termica care urmează a fi disponibilizați sau să 

facă angajări de pe piața liberă.       

 

 Dl Primar consideră necesar acordarea acestui sprijin de către municipalitate, veniturile 

de completare vor fi obținute ulterior prin hotărâre de guvern. 

 

 Dl Viceprimar Harșovschi întreabă dacă situația se va prelungi și Termica nu va intra în 

faliment în data de 19.05.2015, societatea poate să funcționeze în bune condiții cu 170 de 

salariați.   

 

 Dl Dumitrescu precizează că Termica nu funcționează cu 170 de salariați, cu 204 

angajați în termoficare cu tot cu celelalte activități care sunt legate de termoficare începând cu  

contabilitate, patrimoniu, protecția muncii. 

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre: 

VOT: DA – 14  

  

Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

 

  Dl Arămescu declară închise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 18 mai 2015 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    

   

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR MUNICIPIU 

              ADRIAN ARĂMESCU                                                                    Jr. IOAN CIUTAC                                                                                                                      

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                     
                                          ÎNTOCMIT                                                                                                                                                                                                                  

                                                                          ANCUȚA GRĂMADĂ    


