
                  ROMÂNIA 
              JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                       SUCEAVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 26 martie 2009 

 
 

D-na. Săndulescu – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei 
ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului 
nr. 764/20.03.2009, pentru data de 26.03.2009, ora 12,00 în sala de şedinţe a Consiliului 
Local al municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 20 de consilieri locali din 
numărul total de 23 de consilieri în funcţie şi dl. Caşu Cornel care urmează să fie validat în 
funcţia de consilier local, întârzie dl. Mocanu, lipseşte motivat dl. Drăgoi.    

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directorii: d-na. 
Elisabeta Văideanu, d-na. Cerasela Prelipceanu, d-na. Narcisa Marchitan, dl. Gelu Greceanu, 
dl. Marian Andronache, dl. Mihail Jitariuc, dl. Mihai Hostiuc, d-na. Violeta Bujorean – Şef 
Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na. 
Lorena Mureşan – Şef Serviciul evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit, d-na. Camelia 
Damian – Şef Serviciul patrimoniu, d-na. Ileana Amariei – Şef Serviciul autorizare, corp 
control comercial, dl. Mihai Hanceriuc – Şef Serviciul asociaţii de proprietari, dl. Paul 
Iftimie – Şef Servicul contencios administrativ, juridic, d-na Mirela – Rodica Sofian – 
Nicoară – consilier Comp. buget, d-na Viorica Nicolescu – Şef Serviciul fiscalitate persoane 
juridice, d-na Irinel Otilia Viziteu – Şef Serviciul fiscalitate persoane fizice, d-na Xenia 
Bodor – Şef Serviciul urbanism. 

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. 
Valentin Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv, d-ra. Oana Şlemco – Evenimentul 
de Iaşi; 

Invitat: dl Voineag – S.C. Genius S.R.L. 
 
D-na. Săndulescu – prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot: 
 

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.02.2009 şi 
02.03.2009; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui. 
Girigan Eugen şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local 
al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Caşu Cornel 
în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

4. Proiect de hotărâre de modificare a prevederilor art.4 pct.4 din cadrul HCL nr. 126/2008 
privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Suceava pe anul 2009 - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

6. Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul 
local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. T.P.L. S.A. Suceava - iniţiatori 
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Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. 
Lucian Harşovschi; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 
de investiţii „Lucrări pentru realizarea racordului electric la Cetatea de Scaun a Sucevei, 
de la PT 41 – Str. Mirăuţilor – Str. Grădinilor – PT proiectat (limită Parc Şipote)” - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 
de investiţii „Lucrări pentru realizare reţea electrică de joasă tensiune, de la PT Str. 
Grădinilor – Parc Şipote – Cetatea de Scaun” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului 
de investiţii „Lucrări pentru realizare reţele de evacuare ape drenate şi de canalizare la 
Cetatea de Scaun a Sucevei” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal 
cu Regulament local aferent acestuia pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe în zona 
Lanişte din intravilanul municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava 
dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu, solicitant Oghinciuc Dănuţ - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion 
Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu, solicitanţi Diaconu Mircea şi Antonela Daniela - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel 
Seredenciuc; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu, solicitanţi Sargut Verginia şi Hodorogea Palaghianu Maria - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel 
Seredenciuc; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de 
Detaliu, solicitant S.C. Cristian Mega Construct S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului 
Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

16. Proiect de hotărâre privind completarea, precum şi eliminarea unor bunuri imobile 
cuprinse în anexa 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 însuşirea Protocolului de predare primire încheiat în baza 
HGR nr. 1563/19.12.2007 privind transmiterea din domeniul privat al statului şi din 
administrarea Regiei Autonome – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în 
domeniul public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Biserica 
Romano – Catolică a terenului în suprafaţă de 1 mp situat în Suceava, str. Ştefan cel 
Mare fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

19. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Cristian Mega 
Construct S.R.L. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor spaţii proprietate a municipiului 
Suceava situate în str. Viitorului nr. 2 din spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă în 
locuinţe sociale - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 2



21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, 
B-dul George Enescu fn, în vedera amplasării unui totem publicitar - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a spaţiilor 
medicale din Policlinica Judeţeană situată în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 78, 
respectiv str. Ana Ipătescu nr. 6 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică 
a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii 
de locuit şi spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a 
municipiului Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii şi grădini către proprietarii 
construcţiilor – case de locuit precum şi a unei parcele de teren proprietate privată a 
municipiului Suceava către proprietarul construcţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţă, 
amplasate pe această parcelă de teren - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

25. Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale situate în imobilul de pe 
str. Alunului nr. 32 şi trei locuinţe sociale situate pe str. Viitorului nr.2, bl. B1, sc. C, ap. 
1, 2, 3, solicitanţilor îndreptăţiţi, în ordinea de prioritate stabilită - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de circulaţie în Municipiul Suceava - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului special de salubrizare „Toţi pentru 
curăţenia oraşului” - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi 
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale - 
iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale 
încheiat între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local Rădăuţi - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean 
Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului 
Suceava şi Consiliul Local Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Generale a 
Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

33. Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu în municipiul Suceava 
înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 61/20.03.2009; 

34. Contestaţia S.C. GENIUS S.R.L. Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului 
Suceava sub nr. 50/10.03.2009; 

35. Diverse. 
 

       VOT : DA – 20 
 

D-na. Săndulescu – prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la 
vot: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor la obiectivul de investiţii 

„Utilităţi – reţele alimentare cu apă şi canalizare, termice, gaze naturale, sistematizare 
verticală zona Metro – B-dul. 1 Decembrie 1918, blocuri ANL etapa I+II şi la bloc 
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chiriaşi evacuaţi, municipiul Suceava, judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Suceava cu Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Suceava, în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor 
europene, dezvoltarea resurselor umane din cadrul autorităţilor publice locale şi IMM –
urilor şi realizarea obiectivelor comune de dezvoltare locală - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 

 
VOT : DA – 20 

 
 A venit dl. Mocanu – sunt prezenţi 21 de consilieri locali. 
 

    
PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 
19.02.2009 şi 02.03.2009; 

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil procesele verbale. 
 
Se supun la vot procesele verbale: 
 VOT : DA – 21 
 
Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.02.2009 şi 

02.03.2009 au fost aprobate. 
 
 

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier 
local al d-lui. Girigan Eugen şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în 
Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 21 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-
lui. Caşu Cornel în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 D-na Săndulescu propune Comisiei de validare să verifice dosarul existent în acest 
caz. 
 
 Comisia de validare se retrage pentru a studia dosarul în vederea validării 
mandatului de consilier local a d-lui. Caşu Cornel.  
 
Pauză. 
Se reiau lucrările şedinţei. 
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 Dl Barbă – preşedintele Comisiei de validare precizează că s-a studiat dosarul în 
vederea validării mandatului de consilier local a d-lui. Caşu Cornel, următorul candidat de 
pe lista PSD era dl. Ursu însă acesta a renunţat la calitatea de ales local, validarea d-lui 
Caşu, următoarea persoană pe lista candidaţilor admişi ai PSD la alegerile locale din 1 iunie 
2008, s-a făcut cu majoritate de voturi. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
           ABŢ – 1 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
  Dl Caşu depune jurământul. 
 
 
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre de modificare a prevederilor art.4 pct.4 din cadrul 
HCL nr. 126/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Suceava 
pe anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că fundamentarea bugetului local pentru anul 2009 a început 
în luna noiembrie a anului 2008, dar s-a concretizat după aprobarea bugetului la nivel 
naţional. Bugetul municipiului Suceava a fost afişat, respectă toate procedurile legale, în 
data de 19.03.2009 a fost organizată o dezbatere publică în acest sens, astfel încât sunt 
îndeplinite toate prevederile legale pentru ca acesta şă fie supus dezbaterii şi aprobării 
Consiliului Local. Bugetul anului 2009 se cifrează atât la venituri cât şi la cheltuieli la suma 
de 399.415.533 lei RON sau 3.994 miliarde lei vechi.  

Principala sursă de fundamentare la venituri sunt taxele şi impozitele locale al căror 
nivel a fost stabilit anul trecut prin HCL nr. 111/29.05.2008, creanţele aflate în sold la 
sfârşitul anului 2008, debitările care sunt în cursul anului din alte taxe şi impozite şi o parte 
consistentă din cotele şi subvenţiile primite de la bugetul de stat.  

La cheltuieli bugetul este unul auster pe partea de autoritate executivă fiind mai mic 
cu 15% faţă de cel al anului trecut şi reprezintă 3,95% din bugetul Consiliului Local. De 
asemenea o mare parte a bugetului este repartizată la investiţii şi învăţământ şi reprezintă 
aproximativ 50% din buget, dacă se discută de investiţiile directe care sunt prinse în bugetul 
local suma se ridică la 804 mld lei vechi, iar total buget de investiţii 2.271 mld lei vechi, 
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echivalentul a 53.064.965 euro. La învăţământ a fost alocat din buget doar 28,25% deoarece 
a fost emisă o ordonanţă de urgenţă în luna decembrie care limitează cheltuielile materiale 
la şcoli la maxim 85% din valoarea celor din anul 2008 şi 50% din dotări. Bugetele la şcoli 
sunt insuficiente în acest an pentru plata utilităţilor considerate cheltuieli materiale, pentru 
asigurarea sumelor necesare se vor face în semestrul al doilea rectificări de buget. De 
asemenea combustibili, energie 25,55%, locuinţe, servicii, gazul metan, iluminat public 
15,39%; transport, străzi 9,66% din care 220 mld pentru străzi şi subvenţiile pentru 
transportul public local care în acest an sunt la nivelul sumei de 17 mld lei vechi şi 
restanţele de anul trecut; asistenţa socială 6,03% pentru copii, persoane cu handicap, 
Cantina de ajutor social, creşă, persoane în vârstă, fiind prevăzută suma de 5 mld lei vechi 
pentru sprijinirea persoanelor cu situaţii financiare precare, aceste ajutoare fiind acordate în 
baza unor anchete sociale; protecţia mediului 1,81%; salubrizare 55 mld; canalizare 17,3 
mld din surse proprii la care se mai adaugă sume din Proiectul ISPA; ordine publică 1,46% 
cu Poliţia Comunitară 55,7 mld, protecţia civilă 2,6mld; capitolul cultură, recreere cu 28 
mld pentru sport şi 13,3 mld la cultură şi capitolul sănătate 0,13%, deşi municipalitatea nu 
are în subordine nici un spital consideră moral a se acorda Spitalului Judeţean suma de 5 
mld lei vechi.         
 În ceea ce priveşte lucrările de investiţii, vor continua proiectele deja începute, 
respectiv reabilitare apă şi canalizare Proiectul ISPA; reabilitare reţele termice şi puncte 
termice; anveloparea termică a blocurilor pentru un număr de 2.200 de apartamente, 
respectiv 52 de blocuri; Suceava – pol de dezvoltare urbană ce presupune reabilitarea zonei 
centrale a municipiului, amenajarea de parcări subterane, reabilitare parcaj pietonal; 
asfaltare străzi în zona str. Cernăuţi, în zona Iţcani şi Burdujeni Sat, proiect aflat în faza de 
elaborare a documentaţiei tehnice pentru ca spre sfârşitul lunii mai această documentaţie să 
fie depusă iar până în luna august să fie încheiat acordul de finanţare pentru suma de 22,4 
mil euro; modernizare şi extindere reţele iluminat public; consolidare Deal Mirăuţi, zona 
Zamca şi Deal Teodoreni pentru acestă ultimă lucrare va face o propunere de suplimentare a 
sumei alocate motivat de alunecările masive de teren din ultima perioadă; utilităţi la sala de 
sport a Şcolii generale nr.9 „Ion Creangă”; finalizarea lucrărilor la 3 grădiniţe „Aşchiuţă”, 
„Prichindel” şi „1-2-3” Burdujeni; amenajarea a două cimitire în Cartierele Burdujeni şi 
Iţcani; reabilitarea Cetăţii de Scaun, în acest sens împreună cu Consiliul Judeţean s-a depus 
un proiect la Agenţia de Dezvoltare N-E; extinderea reţelei de gaz metan în Burdujeni Sat; 
amenajare în spatele uzinei electrice a unei zone de agrement destinată în principal 
persoanelor de vârsta a treia; finalizarea lucrărilor de modernizare a Parcului Central; 
reabiltarea Cinematografului „Modern” pentru ca împreună cu Consiliul Judeţean să se 
realizeze Centrul Cultural „Bucovina”; finalizarea a 80 de apartamente ANL, 40 de locuinţe 
pentru chiriaşii evacuaţi din case naţionalizate şi demararea lucrărilor de construire de noi 
locuinţe în zona Metro; finalizarea extinderii utilităţilor în zona Dealul Mănăstirii fiind în 
lucru proiectul pentru amenajare străzi, parcări şi alimentare cu energie electrică; 
actualizarea Planului Urbanistic General şi a Planurilor Urbanistice Zonale; reabilitare şi 
modernizare străzi în municipiul Suceava, lucrări condiţionate de proiectele de reabilitare cu 
apă, canalizare, termoficare, astfel încât anul 2009 va fi un şantier pentru municipiul 
Suceava. 
             Acest proiect de buget este unul realist dar şi optimist, deoarece la momentul 
fundamentării lui criza economică nu era atât de accentuată, însă cu fondurile europene se 
ajunge la valoarea de 80 mil euro. În ceea ce priveşte sumele alocate şcolilor din bugetul 
local, acestea nu pot fi modificate, acestea sunt cu 15% mai mici decât anul trecut, condiţie 
impusă de o odonanţă de urgenţă, prioritatea o reprezintă finalizarea celor 3 grădiniţe şi a 
lucrărilor de la Sala de sport a Şcolii generale nr. 9 „Ion Creangă” din cartierul Obcini.        
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 

turism, tineret – discuţii în plen. 
 
 Dl Donţu propune alocarea sumei de 2 mld lei vechi în plus Spitalului Judeţean 
Suceava pentru reabilitarea Secţiei de Pediatrie, acest fapt fiind o datorie de onoare ca 
măcar pentru îngrijirea copiilor să existe condiţii decente în contextul în care realizarea 
noului spital este amânată. 
 
 Dl Primar precizează că problema sesizată de dl. Donţu este una pertinentă, Spitalul 
Judeţean necesită finanţare motivat şi de faptul că peste 40 – 50% din pacienţi sunt locuitori 
ai municipiului Suceava, este de acord ca suma propusă să fie alocată din fondul de rezervă. 
 
 Dl Iordache sugerează ca amendamentele formulate să fie şi puse în aplicare şi 
propune câteva amendamente, astfel: 
 - suplimentarea sumei de 150 mil la Capitolul sport îndeosebi pentru activitatea de 
lupte date fiind rezultatele obţinute de Clubul CSM şi tradiţia acestui sport în municipiul 
Suceava; 
 - introducerea în planul de priorităţi al Primăriei a refacerii trotuarelor din B-dul. 
George Enescu; 
 - refacerea trotuarelor pe B-dul 1 Decembrie la ieşirea din Suceava spre Fălticeni; 
 - la anveloparea termica a blocurilor să se refacă şi structura de rezistenţă a 
blocurilor care prezintă pericol în caz de seism. 
 
 Dl Primar precizează că este de acord cu propunerea de majorare sumei alocate 
pentru lupte, suma va fi luată din fondul de rezervă. În ceea ce priveşte propunerea de 
refacere a trotuarelor din B-dul. George Enescu, încă se lucrează la sincronizarea proiectului 
de apă, canalizare, termoficare, însă problema este reţinută. Referitor la propunerea de 
refacere a trotuarelor pe B-dul 1 Decembrie la ieşirea din Suceava spre Fălticeni aceasta se 
va concretiza doar pe portiunea care aparţine municipiului Suceava dată fiind situaţia 
confuză existentă în zonă, unii locuitori aparţin practic, au rolul fiscal şi plătesc taxe şi 
impozite la Comuna Şcheia, situaţia urmând a fi reglementată după o nouă delimitare. 
Proiectul de anvelopare termică presupune expertiza tehnică, refacerea structurii de 
rezistenţă se realizează printr-un program guvernamental, documentaţia fiind depusă la 
Ministerul dezvoltării regionale. 
 
 Dl Iordache propune ca atunci când cadrul legal va permite să se aloce suma de 500 
mil lei vechi Colegiului Naţional de Informatică pentru achiziţionarea de mobilier în corpul 
de clădire care este definitivat. 
 
 Dl Vornicu propune ca în situaţia în care legea va permite să se aloce suma de 500 – 
600 mil lei vechi Colegiului Naţional de Informatică pentru refacerea curţii interioare cu un 
covor asfaltic. Prezintă sumele prevăzute în anexa 13 pentru fiecare ramură sportivă şi 
propune: 

- suplimentarea bugetului alocat atletismului, ramură sportivă cu performanţe 
deosebite cu 250 mil lei prin diminuarea bugetului de la  planorism şi aeromodelism cu 100 
de mil lei vechi, de la bugetului alocat baschet-ului cu 100 mil lei vechi şi de la alte ramuri 
cu 50 mil lei vechi pentru a suplimenta bugetul de la atletism, ramură sportivă cu 
performanţe deosebite;  
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- suplimentarea bugetului alocat inotului cu 50 mil lei vechi din focndul de rezervă. 
 
 Dl Primar precizează că la categoria alte ramuri este prevăzut şahul – un sport al 
minţii care trebuie susţinut, şi consideră că de la basket poate fi luată suma de doar 50 mil 
lei vechi,  diferenţa până la 450 mil lei vechi pentru atletism poate fi alocată din fondul de 
rezervă. 
 
 Dl Bosancu propune modenizarea str. Calea Burdujeni între sensul giratoriu şi str. 
Gheorghe Doja, în special a trotuarelor, motivat de faptul că în zonă se intenţionează a se 
amenaja o zonă recreativă pentru cetăţenii din Cartierul Burdujeni şi acoperirea cu covor 
asfaltic şi a ultimei curţi din Cuza Vodă I. 
 
 Dl Primar precizează că aceste propuneri sunt incluse în proiectul de buget, 
lucrările vor fi realizate ţinând cont însă de lucrările de apă, canalizare, termoficare. 
 
 Dl Caşu formulează o recomandare executivului referitor la programul de reabilitare 
termică respectiv, inventarierea blocurilor care sunt reabilitate parţial prin contribuţia 
proprietarilor şi trecute în graficul primelor lucrări care vor fi efectuate.   
 
 Dl Primar menţionează că această propunere de reabilitare parţială va fi înaintată 
Ministerului Dezvoltării Regionale. 
 
 D-na Cocriş propune ca în bugetul anului viitor să fie prevăzute sumele necesare 
pentru amenajarea intrărilor în municipiul Suceava. Referitor la modernizarea bazarului şi a 
pieţelor propune ca acestea să fie aduse la cunoştinţa consilierilor locali din timp pentru a fi 
luate în calcul toate problemele inclusiv cea a curenţilor de aer. 
 
 Dl Primar precizează că în buget sunt incluse sumele necesare indicatoarelor de la 
intrările în municipiul, şi urmează să se facă o renumerotare a tuturor străzilor şi a tuturor 
numerelor de imobile. Modernizarea bazarului a fost supusă dezbaterilor publice în 
mandatul trecut, problema curenţilor de aer este o scăpare a proiectantului care însă va fi 
remediată până în toamna anului 2009, luna viitoare pe ordinea de zi a şedinţei va fi inclus 
un proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor ajutoare comercianţilor care au suferit 
pagube în urma incendiului din bazar.    
 
 Se supun la vot amendamentele formulate: 
 - primul amendament formulat de dl Donţu, respectiv suplimentarea sumei alocate 
Spitalului Judeţean Suceava - Secţia de Pediatrie cu suma de 2 mld lei vechi:  
  VOT: DA – 20 
                                  ABŢ – 2 
  Amendamentul a trecut 
  

- al 2 lea amendament propus de dl Iordache, respectiv suplimentarea sumei alocată 
ramurii de sport „Lupte” cu 150 mil lei vechi: 

VOT: DA – 21 
                                  ABŢ – 1 
  Amendamentul a trecut. 
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- al 3 lea amendament propus de dl Vornicu, respectiv suplimentarea sumei alocată 
ramurii de sport „Atletism” cu 250 mil lei vechi (sumele urmând a fi luate 100 mil de la 
planorism, aeromodelism, 50 mil de la basket şi 100 mil din fondul de rezervă): 

VOT: DA – 22 
  Amendamentul a trecut. 
 

- al 4 lea amendament propus de dl Vornicu, respectiv suplimentarea sumei alocată 
ramurii de sport „Înot” cu 50 mil lei vechi: 

VOT: DA – 22 
  Amendamentul a trecut. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 amendamente votate: 
VOT : DA – 22 

                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de acordare a 
subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. T.P.L. 
S.A. Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul 
municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Dl Primar precizează că în urma fundamentării făcute municipalitatea urmează să 
dea din subvenţii în acest an 17 mld lei vechi la S.C. TPL S.A. Suceava, dacă se continua 
eliberarea abonamentelor gratuite tuturor pensionarilor s-ar mai fi adăugat suma de 33 mld 
lei. Legea prevede obligativitatea de a acorda subvenţie pentru mijloacele de transport în 
comun la 2.100 de persoane cu handicap, la 1.000 de elevi, 500 de studenţi şi alte categorii 
prevăzute de lege. Practic în acest an Consiliul Local al municipiului Suceava trebuie să dea 
70 mld lei la S.C. TPL S.A. Suceava din subvenţii, 49,5 mld lei ratele de leasing la 
autobuze, în buget fiind inclusă suma de 5 mld lei pentru construirea unei hale pentru 
desfăşurarea activităţii societăţii de transport. De asemenea sunt incluse sume pentru 
ajutoare de urgenţă în cazurile în care sunt situaţii speciale ale persoanelor defavorizate, 
inclusiv pentru a-şi cumpăra abonamente. Informează asupra intenţiei conducerii Atlassib 
de a negocia cu municipalitatea pentru stingerea conflictului existent.       
 
 Dl Iordache apreciază faptul că numărul elevilor şi studenţilor care beneficiază de 
transport gratuit a crescut şi propune un amendament, respectiv introducerea unui subpunct 
„e” în Contractul de subvenţie la Capitolul A care să prevadă faptul că se acordă 
abonamente gratuite pensionarilor care au pensii de până la 6 mil lei, aceste persoane au 
mari probleme financiare. 
 
 Dl Primar precizează că problema pensionarilor cu pensii de până la 5 mil lei vechi 
este rezolvată prin acordarea de ajutoare financiare, astfel încât solicitanţii pensionari ale 
căror venituri nu depăşesc 5 mil lei vechi pe membru de familie vor beneficia în urma unei 
anchete sociale de aceste ajutoare financiare. 
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 Dl Caşu propune un amendament în sensul completării contractului de acordare a 
subvenţiei la Cap IV, art.9 cu sintagma „şi să asigure funcţionarea platformei pentru 
îmbarcarea / debarcarea persoanelor cu handicap” astfel încât art.9 va avea următorul 
conţinut: “mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, 
bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe şi să asigure funcţionarea platformei 
pentru îmbarcarea / debarcarea persoanelor cu handicap”. 
 
 Se supune la vot amendamentul formulat de dl Iordache, respectiv introducerea unui 
subpunct „e” în Contractul de subvenţie la Capitolul A care să prevadă faptul că se acordă 
abonamente gratuite pensionarilor care au pensii de până la 6 mil lei. 

VOT: DA – 5 
           NU -11 

                                 ABŢ –6 
  Amendamentul nu a trecut. 
 
 Se supune la vot amendamentul propus de dl Caşu, respectiv inserarea sintagmei „şi 
să asigure funcţionarea platformei pentru îmbarcarea / debarcarea persoanelor cu handicap” 
astfel încât Cap. IV art.9 va avea următorul conţinut: “mijlocul de transport trebuie să aibă 
locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii 
în braţe şi să asigure funcţionarea platformei pentru îmbarcarea / debarcarea 
persoanelor cu handicap”. 

VOT: DA – 21 
                                  ABŢ – 1 
  Amendamentul a trecut. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendametul votate: 
VOT : DA – 16 
           ABŢ - 6 

                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 
ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru realizarea racordului electric la Cetatea de 
Scaun a Sucevei, de la PT 41 – Str. Mirăuţilor – Str. Grădinilor – PT proiectat (limită 
Parc Şipote)” - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că proiectele de hotărâre de la punctele 7,8 şi 9 propun 
aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiţii în zona Cetăţii de 
Scaun şi reprezintă condiţii de eligibilitate a Proiectului de reabilitare a Cetăţii de Scaun a 
Sucevei la Agenţia de Dezvoltare N-E.   
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 
ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru realizare reţea electrică de joasă tensiune, 
de la PT Str. Grădinilor – Parc Şipote – Cetatea de Scaun” - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 
 

 
 
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 
ai obiectivului de investiţii „Lucrări pentru realizare reţele de evacuare ape drenate şi 
de canalizare la Cetatea de Scaun a Sucevei” - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal cu Regulament local aferent acestuia pentru dezvoltarea unui cartier 
de locuinţe în zona Lanişte din intravilanul municipiului Suceava - iniţiatori Primarul 
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel 
Seredenciuc; 
 
 Dl Primar menţionează că acest proiect a fost început în urmă cu un an, a respectat 
reglementările legale în vigoare fiind supus dezbaterii publice, în zonă mai sunt suprafeţe de 
teren care sunt afectate de drumuri şi utilităţi, cazuri care vor fi tratate separat, punctual în 
viitoarea şedinţă a Consiliului Local.    
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism 
Plan Urbanistic de Detaliu, solicitant Oghinciuc Dănuţ - iniţiatori Primarul 
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municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel 
Seredenciuc; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Dl Caşu întreabă unde este această zonă „după gară” 
 
 Dl Primar precizează că această zonă este situată după Gara Suceava Nord în zona 
Pieţei en-gross. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism 
Plan Urbanistic de Detaliu, solicitanţi Diaconu Mircea şi Antonela Daniela - iniţiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – 
dl. Viorel Seredenciuc;  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism 
Plan Urbanistic de Detaliu, solicitanţi Sargut Verginia şi Hodorogea Palaghianu Maria 
- iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului 
Suceava – dl. Viorel Seredenciuc; 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Dl Bosancu solicită ca la aceste proiecte de hotărâre să se anexeze un plan de 
situaţie. 
 
 Dl Primar precizează că documentaţiile complete au fost puse la dispoziţia 
consilierilor locali în cadrul comisiilor de specialitate şi sugerează ca atunci când doresc 
informaţii suplimentare să le solicite de la executiv. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism 
Plan Urbanistic de Detaliu, solicitant S.C. Cristian Mega Construct S.R.L. - iniţiatori 
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – 
dl. Viorel Seredenciuc; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre vine în sprijinul unui agent 
economic în sensul schimbării destinaţiei unor spaţii, pentru finalizarea construcţiei 
începute.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
tineret – nu se pronunţă. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 17 
           ABŢ – 5 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public 
al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava;  
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre presupune o regularizare 
patrimonială între municipalitate şi S.C. Termica S.A. Suceava. 
           
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind completarea, precum şi eliminarea unor 
bunuri imobile cuprinse în anexa 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; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune completarea, precum şi 
eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/2006 privind atestarea 
bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, şi reprezintă o 
regularizare pe linie patrimonială şi felicită pe această cale Direcţia de patrimoniu pentru 
acest fapt. 
 
  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
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           ABŢ - 2 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind însuşirea Protocolului de predare primire 
încheiat în baza HGR nr. 1563/19.12.2007 privind transmiterea din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Regiei Autonome – Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat în domeniul public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că printr-o Hotărâre de Guvern anul trecut au fost date 
municpalităţii nişte suprafeţe de teren şi de pădure de la RAPPS, iar acum la predarea / 
primire inventarului s-a ajuns la concluzia că nu sunt prinse anumite producţii neterminate 
şi alte elemente de inventar de valori simbolice.     
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 Dl Caşu întreabă dacă Protocolul a fost încheiat. 
 
 Dl Primar precizează că acest Protocol se va încheia după acceptul Consiliului 
Local privind predarea / primirea respectivă. 
 
 Dl Bosancu întreabă dacă există vreo variantă prin care Iazul de la Lipoveni poate fi 
preluat în patrimoniul municipiului Suceava în scop de agrement, pescuit. 
 
 Dl Primar menţionează că pentru acest fapt trebuie purtate discuţii cu S.C. ACET 
S.A. şi S.C. Termica S.A Suceava. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită 
către Biserica Romano – Catolică a terenului în suprafaţă de 1 mp situat în Suceava, 
str. Ştefan cel Mare fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre în urma solicitării 
Bisericii Romano – Catolice de a amplasa o statuie a Papei Ioan Paul al II lea, pe o suprafaţă 
de 1mp. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. 
Cristian Mega Construct S.R.L. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune asocierea cu un agent 
economic pentru amenajarea unei parcări. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 18 
            NU -  1 
           ABŢ - 3 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor spaţii 
proprietate a municipiului Suceava situate în str. Viitorului nr. 2 din spaţii cu altă 
destinaţie decât locuinţă în locuinţe sociale - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune schimbarea destinaţiei 
celor 3 apartamente în care a funcţionat Grădiniţa din Cartierul Obcini din spaţii cu altă 
destinaţie decât locuinţă în locuinţe sociale. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren 
situate în Suceava, B-dul George Enescu fn, în vedera amplasării unui totem publicitar 
- iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre în urma solicitării S.C. 
Biotest pentru amplasarea pe o suprafaţă de 1 mp a unui totem publicitar.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 20 
           ABŢ - 2 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de 
vânzare a spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană situată în Suceava str. Ştefan cel 
Mare nr. 78, respectiv str. Ana Ipătescu nr. 6 - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava;  
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune vânzarea către persoanele 
îndreptăţite potrivit legii a cabinetelor medicale din Policlinica Judeţeană, Dispensarele din 
Str. Ana Ipătescu, Ştefan cel Mare, Dornelor, Calea Burdujeni, B-dul. George Enescu, este o 
primă listă de 32 de cabinete pentru care medicii şi-au dat acordul pentru vânzare şi prezintă 
pentru completarea proiectului o listă de alte 36 de cabinete medicale pentru care acceptul 
medicilor a fost dat ulterior proiectului. Asemenea întâlniri cu medicii au loc în fiecare zi de 
luni, iar pe măsură ce aceştia îşi dau acceptul se vor iniţia asemenea proiecte de hotărâre.     
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
tineret – discuţii în plen. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completările prezentate de dl Primar: 
VOT : DA – 20 
           ABŢ - 2 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea 
fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea 
extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune stabilirea preţului pentru 
nişte suprafeţe de teren a căror concesionare a fost aprobată. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
tineret – discuţii în plen. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 19 
           ABŢ - 3 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre privind vânzarea unor parcele de teren proprietate 
privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii şi grădini către 
proprietarii construcţiilor – case de locuit precum şi a unei parcele de teren 
proprietate privată a municipiului Suceava către proprietarul construcţiilor, cu altă 
destinaţie decât locuinţă, amplasate pe această parcelă de teren - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
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 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune vânzarea unor parcele de 
teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi – construcţii şi 
grădini. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
tineret – discuţii în plen. 
 
 Dl Bosancu menţionează că are cunoştinţă despre un caz de pe strada Nicolae Iorga 
care a făcut acceaşi solicitare, nefiind inclus în acest proiect de hotărâre, căruia i s-a 
recomandat continuarea contractului de închiriere.   
 
 Dl Primar precizează că aceste situaţii se regăsesc în cazurile în care există curţi 
comune, sau când are o suprafaţă mai mare, toate acestea sunt probleme ce trebuie 
clarificate. 
 
 Dl Iordache ridică problema a două parcele de teren cele de la poziţia 6 şi 7, 
respectiv str. Solidarităţii nr. 25A şi str. Solidarităţii  nr. 25B, suprafeţele sunt 608 mp, 
respectiv 298 mp, iar preţurile sunt  5.115 lei şi 7.827 lei. 
 
 D-na Damian precizează că preţul este stabili prin Raport de evaluare de către 
evaluatorul autorizat. 
 
 Dl Tcaciuc consideră că în această situaţie trebuie să difere forma terenului.  
 
 Dl Primar retrage proiectul de pe ordinea de zi.  
 
 
PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale situate 
în imobilul de pe str. Alunului nr. 32 şi trei locuinţe sociale situate pe str. Viitorului 
nr.2, bl. B1, sc. C, ap. 1, 2, 3, solicitanţilor îndreptăţiţi, în ordinea de prioritate 
stabilită - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune repartizarea celor patru 
locuinţe sociale construite de municipalitate în imobilul de pe str. Alunului nr. 32 şi cele trei 
apartamente în care a funcţionat grădiniţa din Catierul Obcini care au fost transformate în 
locuinţe sociale.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de circulaţie în 
Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
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 Dl Primar precizează că Studiul de circulaţie a fost supus dezbaterii publice, este un 
studiu de trafic profesionist, firma de consultanţă a fost de nenumărate ori la Suceava, au 
fost discuţii, vizionări în teren. Acest studiu de trafic presupune mai multe etape de 
implementare, termen imediat, termen mediu, termen scurt şi termen lung, anumite faze vor 
fi desfăşurate în 2015 – 2025, tratează problema parcărilor subterane şi supraterane, 
parcărilor de reşedinţă, a sensurilor unice, a pistelor pentru biciclete, a transportului public 
local.    
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de 
turism, tineret  - discuţii în plen. 
 
 Dl Donţu întreabă cât a costat acest Studiu de circulaţie. 
 
 Dl Primar precizează că potrivit licitaţiei, costurile se ridică în jurul sumei de 3 mld 
lei vechi. 
 
 Dl Donţu propune pentru fluidizarea traficului în zona B-dului. George Enescu, ca 
de la Magazinul Mobila până la Banca Transilvania să se amenajeze parcări laterale de 
reşedinţă. 
 
 Dl Primar precizează că acest Studiu de circulaţie include problema parcărilor de 
reşedinţă de pe: B-dul. George Enescu, Str. Calea Burdujeni, B-dul. Gavril Tudoraş, Str. 
Victoriei, Str. Bistriţei, Str. Narciselor, Str. Mărăşeşti, Str. Mărăşti, Str. Mihai Eminescu, 
Str. Vasile Alecsandri, Str. Petru Rareş, Str. Nicolae Bălcescu, etc. 
 
 Dl Bosancu ridică problema sensului giratoriu din zona IMUS care este mult prea 
mare în diametru şi propune redimensionarea lui şi refacerea covorului asfaltic din zonă 
pentru fluidizarea traficului din zonă. 
 
 Dl Primar precizează că lucrările de reparaţii în zonă au fost amânate pentru 
remedierea cu precădere a problemei infiltraţiilor de apă. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 17 
            NU – 1 
           ABŢ -4  
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
Pauză 10 minute. 
Se reiau lucrările şedinţei. 
 
 
PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului special de 
salubrizare „Toţi pentru curăţenia oraşului” - iniţiatori Primarul municipiului 
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi; 
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Dl Primar precizează că această campanie a fost demarată ca în fiecare an, iar 
pentru a crea o competiţie între asociaţiile de proprietari au fost propuse nişte premii în 
valoare totală de 200 mil lei vechi, respectiv Premiul I – 100 mil lei, Premiul II – 50 mil lei, 
Premiul III – 30 mil lei şi Menţiune 20 mil lei.    

 
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Dl Caşu propune câteva amendamente, respectiv: 
- completarea art. 9 Cap. III Evaluare finală şi premiere care sa aibă următorul 

conţinut: „Premierea se va face de către Consiliul Local prin Comisia de monitorizare şi 
jurizare în cadru festiv, la sediul Primăriei Municipiului Suceava cu ocazia şedinţei lunare, 
cu preşedinţii şi administratorii Asociaţiilor de Proprietari”; 

- completarea pct. “a” Cap. IV Participarea Asociaţiilor de Proprietari la acţiunile de 
salubrizare organizate de Primăria Municipiului Suceava în sensul includerii în categoria 
personalului retribuit a preşedintelui comisiei de cenzori, astfel încat pct. “a” va avea 
următorul cuprins: “participarea personalului retribuit (preşedinte, preşedinte comisie de 
cenzori, administrator, femeie de servici)  - punctaj maxim - 3 puncte”; 

- includerea în componenţa comisiei de monitorizare şi jurizare a cel puţin unui 
consilier local. 

 
Dl Primar completează proiectul de hotărâre în sensul includerii în Comisia de 

monitorizare şi jurizare a trei consilieri locali. 
 

Dl  Viceprimar Harşovschi propune ca membru în această comisie pe dl Caşu. 
 
D-na Săndulescu propune pe dl Ungurian. 
 
Dl. Tcaciuc propune pe dl Onofrei. 
 
Dl Onofrei refuză. 
 
Dl Viceprimar Harşovschi propune pe d-na Cocriş. 
 
Se supun la vot amendametele formulate: 
- primul amendament formulat de dl Caşu,  completarea art. 9 Cap. III Evaluare 

finală şi premiere care sa aibă următorul conţinut: „Premierea se va face de către Consiliul 
Local prin Comisia de monitorizare şi jurizare în cadru festiv, la sediul Primăriei 
Municipiului Suceava cu ocazia şedinţei lunare, cu preşedinţii şi administratorii Asociaţiilor 
de Proprietari”; 

VOT: DA – 21 
                                  ABŢ – 1 
  Amendamentul a trecut. 
 

- al doilea amendament formulat de dl Caşu completarea pct. “a” Cap. IV 
Participarea Asociaţiilor de Proprietari la acţiunile de salubrizare organizate de Primăria 
Municipiului Suceava în sensul includerii în categoria personalului retribuit a preşedintelui 
comisiei de cenzori, astfel încat pct. “a” va avea următorul cuprins: “participarea 
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personalului retribuit (preşedinte, preşedinte comisie de cenzori, administrator, femeie de 
servici)  - punctaj maxim - 3 puncte”; 

VOT: DA –19 
                                  ABŢ – 3 
  Amendamentul a trecut. 
 
 Se votează secret propunerile făcute:  

- dl Caşu -            VOT: DA –20 
                                                    ABŢ – 2 
 - dl Ungurian –    VOT; DA - 22 

- d-na Cocriş -     VOT: DA –21 
                                                    ABŢ – 1 
 
 Comisia de monitorizare şi jurizare va avea următoarea componenţă:  
            Ion Lungu - Primar                                  -preşedinte ; 
            Lucian Harşovschi –Viceprimar              - membru ; 
 Cornel Caşu - Consilier local                   - membru ;  
            Daniel Ungurian - Consilier local            - membru ; 
            Doiniţa Nela Cocriş - Consilier local        - membru ; 
            Mihai Hostiuc - Director Direcţia Ecologizare       - membru ; 
            Marian Andronache - Director Dir. Domeniul Public    - membru ; 
            Mihai Hanceriuc -Şef Serviciu Asociaţii de Proprietari - membru ;   
            Delia Fărtăiş, inspector Serv Asociaţii de Proprietari     - secretar .  
 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele şi propunerile votate : 

VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea 
de servicii sociale - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune actualizarea anuală a 
contractului existent şi vine în completarea parteneriatului reuşit pe linie de asistenţă socială 
pe care municipalitatea în are cu Asociaţia „Lumină Lină” din cadrul Parohiei „Sfânta 
Vineri”, în cadrul aceluiaşi Pareteneriat se intenţionează amenajarea unui adăpost pe timp 
de noapte.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea 
de servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială 
din subordinea Consiliului Local Rădăuţi - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune asocierea pe linie de 
asistenţă socială, pentru patru persoane din municipiul Suceava care sunt internate la 
Căminul din Rădăuţi pentru care trebuie făcută convenţie de finanţare, cu Direcţia de 
Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi.  
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre 
Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului a judeţului Suceava şi Consiliul Local Suceava - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea Convenţiei de 
colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului a judeţului Suceava şi Consiliul Local Suceava. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 31 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului 
Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune actualizarea statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului cu nişte mutări, modificări care se 
încadrează în buget şi numărul de personal. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 
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PUNCTUL 32 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei 
Generale a Domeniului Public; 
 

Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune transformarea unui post 
de execuţie într-un post de şef sector la Direcţia Domeniului Public. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 33 Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu în 
municipiul Suceava înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 
61/20.03.2009.  
 
 Dl Primar precizează că potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
primarul trebuie să prezinte un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu în 
municipiul Suceava. Concluzionând din punct de vedere economic, social şi de mediu 
situaţia la nivelul municipiului Suceava este satisfăcătoare, iar prin acţiunile realizate în 
baza bugetului aprobat să se ajungă la creşterea nivelului de viaţă al cetăţenilor.  
 
 Dl Iordache consideră că acest raport este unul sintetic şi sesizează o greşeală de 
tehnoredactare în pagina 3 referitoare la suma de 22,4 milioane euro şi nu 22,4 miliarde 
euro. 
 

Dl Primar precizează că această greşeală va fi rectificată. 
 
S-a luat act de raportul prezentat. 

 
 
PUNCTUL 34 Contestaţia S.C. GENIUS S.R.L. Suceava înregistrată la Consiliul Local 
al municipiului Suceava sub nr. 50/10.03.2009; 
 
 Dl Primar precizează că în acea zonă este o situaţie conflictuală, serviciul de 
specialitate a întocmit un raport în acest sens în care s-a tinut cont atât de prevederile 
legislaţiei din domeniul urbanismului cât şi de cele ale Legii nr. 230/2007 care priveşte 
schimbarea destinaţiei locuinţelor, care solicită acordul proprietatilor imediat afectaţi lucru 
pe care dl. Voineag nu îl are.   
 
 Comisia de urbanism a avizat favorabil Raportul Serviciului de specialitate care 
prevede faptul că conform Legii nr. 230/2007 avizul se poate face numai cu acordul 
comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi acceptul proprietarilor direct afectaţi, iar 
dl Voineag solicită un acord fără a acest aviz. 
 Dl Barbă - Comisia economică propune respingerea contestaţiei şi menţinerea 
punctului de vedere inţial al Consiliului Local, prin urmare avizează favorabil Raportul 
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Serviciului de specialitate. De asemenea face câteva completări referitor la anumite aprecieri 
ale contestatarului referitoare la faptul că membrii Consiliului Local au fost intenţionat 
greşit informaţi şi determinaţi de o parte din profesori să respingă proiectul. Precizează că 
personal nu a fost intenţionat greşit informat, îşi menţine punctul de vedere; în momentul în 
care a apreciat sau a fost de acord în Comisia de urbanism şi apoi în plenul Consiliului 
Local cu extinderea balcoanelor şi a spaţiilor de locuit de acolo, acum nu ar mai vota acest 
fapt şi aceasta pentru că din dorinţa de a fi de acord cu rezolvarea unor probleme ale 
locatarilor Consiliul Local este tras într-un alt gen de discuţii, într-un scandal şi din acest 
punct de vedere doreşte să-i precizeze d-lui Voineag că face o apreciere pe care nu o agrează 
şi anume că „locatarii sunt condamnaţi la zgomot şi praf dar asta nu îi interesează pe 
consilierii locali”, tocmai pentru ca a fost interesat de situaţia locuitorilor de acolo a fost de 
acord cu extinderea balcoanelor. Totuşi dintr-un anumit punct de vedere este de acord cu dl 
Voineag, motiv pentru care propune conducerii Primăriei municipiului Suceava să identifice 
toate spaţiile comerciale care distribuie băuturi alcoolice la o distanţă faţă de instituţiile de 
învăţământ mai mică decât cea prevăzută de lege, pentru a fi luate măsurile legale ce se 
impun şi să prezinte Consiliului Local o situaţie în acest sens. 
 Comisia de servicii a avizat favorabil Raportul Serviciului de specialitate. 
 Comisia de turismn, tineret – de acord cu respingerea contestaţiei. 
 
 Dl Bosancu recomandă să se verifice şi să se ţină cont de cele reclamate pentru a 
evita unele bănuieli şi în cazul în care acest patron de firmă revine, Consiliul Local să poată 
să dea răsunsuri unităţilor în cauză. 
 
 Dl Iordache precizează că nu este de acord cu deschiderea unor magazine care 
desfac băuturi alcoolice. Referitor la cele sesizate de dl Voineag referitoare la faptul că 
„directorii de şcoli şi licee închiriază cantinele pentru nunţi şi pentreceri încălcând legea” 
precizează că nu se încalcă absolut nicio lege, cantinele nu sunt închiriate pentru elevi, iar 
legislaţia în vigoare premite directorilor de şcoli să realizeze venituri extrabugetare. 
 
 Dl Tătăranu precizează că trei comisii de specialitate au dat aviz favorabil 
Raportului serviciului urbanism care prevede faptul că se poate face schimbarea de 
destinaţie numai în condiţiile obţinerii acordului vecinilor direct afectaţi de pe orizontală şi 
verticală şi al asociaţiei de proprietari conform Statutului aprobat prin Legea nr. 230/2007 şi 
întreabă ce se votează în acest caz Raportul serviciului de urbanism sau respingerea 
contestaţiei SC Genius SRL. 
 
 D-na Săndulescu precizează că se supune la vot Raportul Serviciului de specialitate. 
 
 Dl Voineag precizează că Consiliul Local a susţinut acel proiect de hotărâre corect şi 
bine informat, momentan acel loc este un spaţiu gol pe demisol şi parter fapt susţinut prin 
fotografiile de la dosar. Locatarii când au făcut acea contestaţie au făcut-o înainte de a 
constata că există ceva, nu se poate contesta ceva ce nu există, nu se poate lucra pe vorbe, pe 
presupuneri. Susţine cele menţionate în contestaţie în legătură cu nunţile şi petrecerile de la 
cantina Colegiului Tehnic „Samoil Isopescu” care se desfăşoară la distante de doar câţiva 
metri de căminele de elevi şi de instituţia de învăţământ şi solicită ca această măsură a 
interzicerii desfăşurării activităţii unităţilor care comercializeză băuturi alcoolice în preajma 
unităţilor de învăţământ să se realizeze în tot municipiul Suceava. Referitor la acordul 
locatarilor, în adresa Asociaţiei de proprietari spune foarte clar: „spaţiul în cauză nu este 
spaţiu comun Asociaţiei de proprietari ci este construit pe teren pe domeniul public” şi deci 
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nu face obiectul avizului Asociaţiei de proprietari. Precizează că a obţinut acordul Asociaţiei 
de proprietari când a făcut acea coloană de balcoane, dar schimbarea de destinaţie de spaţiu 
fiind pe teren concesionat nu face obiectul Asociaţiei de proprietari. 
 
 Dl Viceprimar Harşovschi menţionează că pentru schimbarea destinaţiei unui 
spaţiu este necesar acordul Asociaţiei de proprietari motivat de faptul că aceste balcoane 
sunt în continuarea unui bloc de locuinţe, în extinderea blocului astfel încât înclusiv vecinii 
direct implicaţi trebuie să-şi dea acordul, sunt prevederile Legii nr. 230/2007. 
 
 Dl Voineag precizează referitor la vecinii direct implicaţi că nu există - parterul este 
al SC Genius SRL, în apartamentul de la etajul I sunt birourile SC Genius SRL, iar 
apartamantul de la etajul II este proprietatea sa personală. Dintre persoanele care au 
reclamat , respectiv 2 locatari de pe casa scării, cu d-na Strugariu Elena este într-un conflict 
datorită faptului că această nu a putut face schimb cu apartamentul de la etajul II cumpărat 
ulterior, iar d-na Baciuc Maria nu locuieşte în fapt acolo, în prezent în acel spaţiu îşi 
desfăşoară activitatea o firmă de supraveghere Keops care înregistrează fără autorizaţie de la 
SRI tot ce intră pe casa scării şi ce iese din bloc. Precizează că a făcut o sesizare la Primăria 
municipiului Suceava prin care a informat că din cei 13 semnatari ai petiţiei care ulterior au 
fost 7, 5 sunt societăţi comerciale, deci nu locuieşte nimeni acolo.Menţionează că pentru 
spaţiul de la parterul blocului chiria plătită municipalităţii este de 427 euro/an.  
 

Dl Viceprimar Seredenciuc întrebă când a  solicitat Serviciului urbanism emiterea 
autorizaţiei de construire pentru balcoane pentru ce a cerut extinderea. 

 
 Dl Voineag precizează că a solicitat coloană de balcoane aferente celor trei 

apartamente.  
 
Dl Viceprimar Seredenciuc precizează că balconul este anexa unui spaţiu de locuit 

nu a unui spaţiu comercial. 
 
Dl Primar precizează că îl apreciază pe dl Voineag şi că l-a sprijinit ca om de 

afaceri, însă cele sesizate în legătură cu situaţia vecinilor şi a conflictelor cu aceştia nu este 
de competenţa Primăriei municipiului Suceava. Primăria a eliberat acordul pentru 
construirea de balcoane de locuit, iar în cazul schimbării destinaţiei acestora legislaţia este 
clară Legea nr. 50/1991 a urbanismului şi Legea nr. 230/2007 a asociaţilor de proprietari 
prevede obligativitatea existenţei acordului comitetului executiv al asociaţiei de proprietari 
şi acceptul proprietarilor direct afectaţi, în măsura în care va obţine aceste avize schimbarea 
destinaţiei va fi aprobată.  

 
Se supune la vot Raportul Serviciului de specialitate:  

VOT : DA – 21 
                       ABŢ -1 

 
Ordinea de zi suplimentară 

 
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor la obiectivul 
de investiţii „Utilităţi – reţele alimentare cu apă şi canalizare, termice, gaze naturale, 
sistematizare verticală zona Metro – B-dul. 1 Decembrie 1918, blocuri ANL etapa I+II 
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şi la bloc chiriaşi evacuaţi, municipiul Suceava, judeţul Suceava - iniţiator Primarul 
municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre propune aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici pentru utilităţi - reţele alimentare cu apă şi canalizare, termice, gaze 
naturale, sistematizare verticală zona Metro unde se intenţionează ca în luna august să fie 
dat în folosinţă un prim tronson de 80 + 40 de apartamente şi tot până atunci să se înceapă 
construcţia altor 80 de apartamente în zonă. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Suceava cu Camera 
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava, în vederea creşterii gradului de absorbţie 
a fondurilor europene, dezvoltarea resurselor umane din cadrul autorităţilor publice 
locale şi IMM –urilor şi realizarea obiectivelor comune de dezvoltare locală - iniţiator 
Primarul municipiului Suceava; 
 
 Dl Primar precizează că acest proiect continuă colaborarea Consiliului Local al 
municipiului Suceava cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava. 
 
 Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: 
VOT : DA – 22 
                                 
Hotărârea a fost adoptată. 

 
 
PUNCTUL 35 Diverse 
 
 35.1 Dl Primar aduce la cunoştinţa consilierilor locali faptul că la începutul lunii 
aprilie va fi convocată o şedinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava 
în care va fi supus dezbaterii Raportul A.S. Fotbal Club “Cetatea” şi se va stabili strategia 
pe viitor, iar şedinţa ordinară a lunii aprilie va fi joi 30 aprilie 2009.   
 

35.2 Dl Iordache consideră necesară implicarea Serviciilor de specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului Suceava şi propune ca fiecărui director de şcoală să fie informat din 
timp în legătură cu activităţile de toaletare a arborilor din incinta curţii unităţilor de 
învăţământ, acţiune care să aibă loc sub îndrumarea unui peisagist şi să aibă aprobarea 
Serviciului de specialitate. 
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35.3 Dl Primar precizează că persoanele interesate de meciul de handbal din data de 
04.04.2009 sunt rugate să confirme prezenţa lor la Secretariatul cabinetului primarului. 
Referitor la cele menţionate de dl Iordache se vor face verificări. 

 
35.4 D-na Săndulescu informează că în cursul zilei anterioare a avut loc o şedinţă a 

comisiei desemnate de Consiliul Local al municipiului Suceava pentru verificarea în teren a 
sesizărilor referitoare la Vila Allice, iar punctul de vedere va fi supus dezbaterii în şedinţa 
următoare a deliberativului local. 

 
35.5  Dl Vornicu propune ca şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului 

Suceava din luna aprilie să aibă loc miercuri în data de 29 aprilie 2009. 
Se supune la vot propunerea d-lui Vornicu: 
  VOT : DA – 17 
             NU – 1 
                       ABŢ -4 
Propunerea a fost aprobată.       

            
 
 

              D-na. Săndulescu declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
municipiului Suceava din data de 26 martie 2009 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru 
participare.    
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