
                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 27 ianuarie 2011 

Dl.  Harşovschi  –  preşedintele  de  şedinţă  declară  deschise  lucrările  şedinţei  ordinare  a 
Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 46/21.01.2011 
pentru data de 27.01.2011, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava şi 
informează că sunt prezenţi 19 consilieri locali, dl. Donţu, dl. Barbă a anunţat că întârzie iar d-na  
Cocriş, dl.Donţu şi dl. Mocanu lipsesc motivat.

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar  
Lucian Harşovschi,  dl.  Secretar  al  municipiului  Ioan Ciutac,  d-na Văideanu Elisabeta  – Director  
executiv, dl. Andronache – director Direcţia generală a domeniului public, dl. Horodenciuc Viorel – 
director Poliţia Comunitară, d-na Cerasela Prelipceanu - director Directia Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului , dl. Mihail Jitariuc – director Direcţia patrimoniu şi protecţia mediului, dl. Cerlincă – 
director Direcţia tehnică şi  de investiţii,  d-na Xenia Bondor – şef  Serviciu urbanism,  dl.  Hostiuc 
Mihai  – director Direcţia de ecologizare,  d-na Narcisa Marchitan – Director direcţia de asistenţă  
socială, d-na Mirela Dziubinschi – şef Serviciu resurse umane, d-na Loreana Mureşan – şef Serviciu  
evidenţa  şi  administrarea  imobilelor  de  locuit,  dl.  Paul  Iftimie  –  şef  Serviciul  contencios,  
administrativ, juridic, dl. Dan Dura – şef Serviciu integrarea europeană şi strategii de dezvoltare, d-na 
Amariei  Ileana  –  şef  Serviciu  autorizarea,  corp  control  comercial,  d-na  Camelia  Damian  –  şef 
Serviciul patrimoniu, d-na Carmen Corduş – şef Serviciu contabilitate, d-na Sofian Nicoară Mirela  
Rodica – consilier Compartimenul buget, d-na Bujorean Violeta – şef Serviciu acte administrative, 
relaţii  publice,  circulaţia  şi  păstrarea  documentelor,din  partea   mass-media  participă:  dl.  Cosmin 
Romega  -  Monitorul  de  Suceava,  dl.  Valentin  Adomnicăi  -  Crai  Nou  ,  d-ra  Oana  Slemco  – 
Evenimentul de Iaşi, dl. Dan Pricope – Obiectiv de Suceava.

Harşovschi, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:
1. Aprobarea  proceselor  verbale  ale  şedinţelor  Consiliului  Local  din  data  de  16.12.2010,  şi 

29.12.2010.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pe 

anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  în  cursul  anului  2011 a  excedentului  anual  al 

bugetului  local  rezultat  la  încheierea  exerciţiului  bugetar  al  anului  2010  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  sprijinului  financiar  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând 
cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

5. Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al 
municipiului  Suceava,  transportatorului  S.C.  TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A.  Suceava – 
iniţiatori  Primarul  municipiului  Suceava  şi  Viceprimarul  municipiului  Suceava  Lucian 
Harşovschi.

6. Proiect de hotărâre privind tariful de închiriere aplicabil începând cu 01.01.2011 pentru folosirea 
terenului ocupat de mijloace publicitare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei aferente spaţiilor medicale concesionate – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

8. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind divorţul prin acordul soţilor – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  obiectivului  de 
investiţii  „Sală  polivalentă  5000 locuri,  municipiul  Suceava” – iniţiator  Primarul  municipiului 
Suceava.
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10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  obiectivului  de 
investiţii  „Amenajare  zonă  agrement  Tătăraşi,  municipiul  Suceava”  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi  obiectivului  de 
investiţii „Reţele alimentare energie electrică şi iluminat public cartier de locuinţe pentru tineri  
zona Tătăraşi, municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.1 şi apartamentului nr.2 din imobilul casă 
de  locuit  situat  în  municipiul  Suceava,  str.  Cernăuţi  nr.48,  a  parcelelor  de  teren  aferente 
construcţiilor, precum şi a parcelelor de grădină aflate în proprietatea municipiului, către titularii  
contractelor de închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

13. Proiect  de  hotărâre  privind  vânzarea  imobilului  –  casă  de  locuit  cu  anexe  şi  teren  situat  în  
municipiul  Suceava,  str.6  Noiembrie  nr.14,  către  titularul  contractului  de  închiriere  – iniţiator  
Primarul municipiului Suceava.

14. Proiect  de  hotărâre  privind  schimbul  de  teren,  în  suprafaţă  de  200  mp  –  teren  aparţinând 
domeniului privat al municipiului Suceava, cu suprafaţa de 200 mp – proprietatea fam.Budeanu 
Bogdan şi Adina Melexina – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.02.2011 a unui garaj  
construit  pe  terenul  proprietatea  municipiului  Suceava  domeniul  privat  –   iniţiatori  Primarul 
municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava  Viorel Seredenciuc.

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenurile  
atribuite în folosinţă gratuită Parohiei  Ortodoxe Ucrainiene „Sfinţii  Apostoli  Petru şi  Pavel” – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

17. Proiect  de  hotărâre  privind  vânzarea  unei  parcele  de  teren  proprietate  privată  a  municipiului 
Suceava,  având destinaţia de curţi  construcţii  către proprietarul  construcţiei  – casă de locuit  –  
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 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.

19. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea 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.

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în 
domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

21. Proiect  de  hotărâre  privind stabilirea  preţului  de  pornire  la  licitaţie  pentru concesionarea prin  
licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. 6 Noiembrie fn – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei  
parcele de teren situate  în  municipiul  Suceava,  str.  Nicolae Bălcescu nr.3  – iniţiator Primarul  
municipiului Suceava.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate  
în  Suceava,  în  vederea  amplasării  unui  suport  metalic  de  prezentare  a  unui  autovehicul  pe  
esplanada pietonală adiacentă Magazinului Bucovina – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate  
în Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar luminos – iniţiator Primarul municipiului  
Suceava.

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate  
privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava b-dul  
Ana Ipătescu nr.8 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate  
privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale prin 
construirea unor balcoane şi windfanguri – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

27. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Poliţiei Locale Suceava – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava.
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28. Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  statului  de  funcţii  pentru  Direcţia  de  Ecologizare  – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

29. Proiect  de hotărâre  privind constituirea  Comisiei  locale  de ordine publică  – iniţiator Primarul  
municipiului Suceava.

30. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2010.
31. Diverse.

Se va include pe ordinea de zi la punctul 31 fişa de evaluare a dl. Ioan Ciutac – Secretar Municipiu  
iar diversele vor fi la punctul 32..

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 19 voturi

      
Punctul  1. Aprobarea proceselor verbale  ale şedinţelor Consiliului  Local  din data de 

16.12.2010, şi 29.12.2010.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1. 
VOT : Da-19 voturi

Punctul 1 a fost aprobat.

Punctul  2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Bugetului  General  Consolidat  al 
Municipiului Suceava pe anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este un buget care a fost constituit foarte greu având în vedere faptul că din acest an s-a  
modificat metodologia de elaborare a bugetului.  De asemenea au apărut  cele două noţiuni  privind 
bugetul  de  funcţionare  şi  bugetul  de  dezvoltare.  Discutând  de  bugetul  local  avem  la  venituri  
224.064.585 RON, la cheltuieli 243.123.080 RON, la acesta adăugându-se celelalte bugete: bugetul 
fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditelor externe, bugetul instituţiilor finanţate integral din 
venituri proprii, bugetul instituţiilor finanţate din subvenţii de la Consiliul Local şi din fonduri proprii.  
În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local ponderea cea mai ridicată o deţin cheltuielile pentru 
transporturi care reprezintă 25,79%, în acestea fiind incluse cheltuielile din fonduri europene şi cele 
cuprinse  la  reparaţii,   cheltuielile  pentru  învăţământ   reprezintă  23,93%  din  totalul  cheltuielilor,  
autorităţile executive au 3,20%, fiind distribuit  un buget  de maximă  austeritate  pentru cheltuielile 
materiale. Bugetul a fost fundamentat la un procent de 70% din cel realizat anul trecut. Vom avea 
acţiuni atât la nivel de Primărie, cât şi la nivel de unităţi din subordinea Primăriei şi în special la şcoli  
având în vedere că d-voastră faceţi parte din Consiliul de Administraţie, pentru a găsi soluţii de a  
reduce  cheltuielile  materiale.  Am  avut  discuţii  în  acest  sens  şi  cu  dl.  Inspector  General  Şcolar  
Carcalete, un exemplu în acest sens fiind cel de la Şcoala Generală nr.5 care funcţionează în două 
clădiri deşi într-o clădire sunt doar 2 sau 3 clase. Am convenit cu dl. Inspector să găsim o soluţie  
pentru a duce toţi copii într-o singură clădire deoarece sunt două clădiri care consumă utilităţi. 
Asistenţa socială are un procent de 3,64% din buget, un procent de 13,68% s-a alocat la locuinţe,  
servicii şi dezvoltare publică, 10,24% pentru combustibil şi energie, 4,88% este datoria publică, 1,34% 
pentru  sănătate,  pentru  cultură,  recreere  şi  religie  6,09% şi  ordinea publică  şi  siguranţa  naţională 
2,16%. 
Anul 2011 este anul de maximă austeritate în ceea ce priveşte cheltuielile de funcţionare şi în primul 
rând fac referire la cheltuielile materiale. Aşa cum se ştie printr-o Hotărâre de Guvern am fost limitaţi  
în ceea ce priveşte fondul de salarii pe care noi l-am fundamentat la aproximativ 71 milioane RON 
însă acesta a fost limitat la 65,6 milioane RON. Nu s-a pus problema să modificăm fondul de salarii de  
la şcoli deoarece acest a venit de la Guvern prin cote defalcate. Am avut o rezervă pentru fondul de 
salarii având în vedere că existau posturi vacante şi deci am avut de unde reduce aceşti bani de la  
fondul de salarii pentru a putea asigura o salarizare corespunzătoare pentru personalul din Primărie în 
anul 2011. Aşa cum am spus ne-am dori să mai angajăm personal la Poliţia Locală însă nu se fac 
angajări la instituţiile publice.
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O pondere importantă din buget de 113.534.883 RON revine dezvoltării,  aici având atât lucrări în  
continuare cât şi lucrări noi. Prin modificarea Legii bugetului local se stipulează foarte clar că nu pot fi 
începute lucrări noi atâta timp cât nu au fost plătite cele vechi. La lucrări în continuare discutăm de 
finalizarea proiectului ISPA, continuarea reabilitării reţelelor de termoficarea şi a punctelor termice,  
continuarea lucrărilor de consolidare şi refacere a podului de peste râul Suceava din zona Burdujeni şi  
o lucrare care nu este prinsă în deviz de aliniere a podului. Continuăm lucrările şi pentru reabilitarea 
zonei centrale a municipiului Suceava prin crearea de parcaje subterane, reabilitarea zonei pietonale şi 
a  străzilor,  reamenajarea  Cinematografului  „Modern”  unde  va  fi  amenajat  Centrul  cultural  
„Bucovina”,  lucrările  la  drumuri  şi  parcări  DN29,  lucrările  privind  continuarea  modernizării  
Complexului comercial „Bazar” pentru care am alocat suma de 2.000.000 RON şi sperăm să terminăm 
şi celelalte tronsoane. De asemenea am licitat reactualizarea Planului Urbanistic General, o lucrare 
foarte importantă care este în strânsă legătură şi cu cadastru imobiliar.
La lucrări noi  o lucrare importantă pe care dorim să o demarăm în acest an este obiectivul  „Sală 
Polivalentă de 5000 de locuri” , în măsura în care vor fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici,. Noi  
am depus o scrisoare  de intenţie  la  Compania  Naţională  de Investiţii  şi  în  măsura  în  care  vor  fi 
aprobaţi indicatorii vom depune şi Hotărârea de Consiliu Local şi dorim să scoatem la licitaţie în acest 
an acest proiect privind Complexul sportiv din zona de intrare a municipiului Suceava. 
În  ceea  ce  priveşte  proiectele  europene  vorbim în  primul  rând de  cele  5  proiecte  din  programul  
operaţional regional  care sunt în faza finală de desemnare a câştigătorilor şi dorim să demarăm în  
această  primăvară  toate  cele  5  proiecte  privind  creşterea  siguranţei  şi  prevenirea  criminalităţii  în 
municipiul  Suceava,  modernizarea iluminatului  public  pe artera  principală  în  municipiul  Suceava, 
reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin crearea de parcaje subterane reabilitarea zonei  
pietonale şi a străzilor, reabilitarea unui număr de 14 străzi, poduri, pasaje, crearea de staţii modulare 
de transport public în comun, reabilitarea de parcuri, Centrul de susţinere a tradiţiilor bucovinene. Aşa 
cum se ştie suntem parteneri în proiectul de reabilitare a Cetăţii de Scaun, proiect care a fost licitat pe 
data de 19 ianuarie. În acelaşi timp avem prins în continuare pentru partea a 2-a a proiectului ISPA  
respectiv extinderea şi  reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava precum şi  
pentru sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava la care suntem tot parteneri.  
Este vorba de finalizarea gropii  ecologice de la Moara şi  aşteptăm să se finalizeze prima parte a  
acestui  obiectiv  astfel  încât  să  nu  mai  fim  obligaţi  să  ducem  deşeurile  la  Botoşani,  lucru  ce  
dezechilibrează foarte mult bugetul consiliului local. 
Pe lângă aceste cheltuieli de investiţii avem alocaţi bani şi pentru activitatea sportivă , mai puţin faţă  
de anul trecut când am avut 26 miliarde acum fiind alocaţi doar 20 de miliarde. La handbal s-au alocat 
10 miliarde pentru performanţele care au existat, 5 miliarde pentru fotbal însă aşteptăm să vină cu un 
proiect cu care vor reuşi să intre în liga a 2-a şi desigur pentru celelalte sporturi.
Şi  la activitatea culturală avem mai  puţin faţă de anul  trecut  doar 15 miliarde.  Din această sumă  
ponderea  cea  mai  mare  de 6  miliarde  de lei  am propus-o pentru  Catedrala  Naşterii  Domnului,  o 
catedrală care ne reprezintă şi care este o carte de vizită culturală pentru oraşul nostru şi importantă 
pentru Biserica Ortodoxă. 
Intenţionăm să dăm aproximativ 10 miliarde la capitolul sănătate din care 7 miliarde pentru spital şi 3  
miliarde pentru staţia de ambulanţă. 
Alocăm şi subvenţii la Termica lucru care ne dezechilibrează foarte mult bugetul, fiind vorba de peste  
100 miliarde pe care suntem obligaţi să le plătim deoarece am cesionat creanţe la bancă şi dacă nu am 
fi făcut acest lucru nu puteam să ne aprovizionăm cu combustibil în această iarnă riscând să rămână  
cetăţenii fără căldură.
Chiar dacă este un an foarte greu alocăm 15 miliarde la transportul public local. Avem pe ordinea de zi  
un proiect de hotărâre prin care propunem subvenţionarea abonamentelor pentru elevi şi studenţi. La 
activitatea şcolară avem o sumă de 2,5 miliarde pentru acordarea burselor şcolare. 
Este  un  buget  de  austeritate  maximă  în  ceea  ce  priveşte  cheltuielile  materiale,  cheltuielile  de  
funcţionare şi depinde de modul în care facem raportarea. Cheltuielile de investiţii dacă ne raportăm 
doar la bugetul  Consiliului Local sunt de aproape 50%. Important este să facem aceste lucrări de  
investiţii şi în măsura în care vor mai fi posibilităţi pe parcurs vom mai face rectificări acolo unde  
sumele sunt insuficiente pentru cheltuielile materiale.
În acelaşi timp vreau să vă spun că acest buget a fost întocmit cel mai greu deoarece din două în două 
zile s-a modificat metodologia de întocmire a bugetului şi inclusiv astăzi am mai primit nişte precizări  
de la finanţe.
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Vreau să fac câteva completări în cadrul bugetului pentru că pentru prima dată nu sunt egale veniturile  
cu  cheltuielile  în  buget.  Pentru  acoperirea  deficitului  bugetar  pe  anul  2011  cu  excedentul  anului 
2010  :
1 -   Se rectifică   în plus  :  

+  100.000 lei pt. cheltuieli judiciare art. 20.25 la cap 51.02 –Autorităţi publice 

Suma de 100.000 lei se va asigura din Fondul de rezervă.

2  – Pentru încadrarea în  deficitul,  de  15.936.804 lei, în urma noilor modificări  impuse,  respectiv 
diminuarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare cu 3.121.691 lei şi creşterea veniturilor secţiunii de  
dezvoltare cu aceeaşi sumă, se rectifică    în minus cheltuielile      secţiunii de funcţionare a bugetului 
local astfel:

- 2.000.000 lei pt. finanţare reparaţii străzi art.20.02 la cap.84.02-Transporturi
- 1.121.691  lei  pt.  transferuri  în  fondul  de  dezvoltare  IID  –  Acet,  art  55.01.18,  cap.  

70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale”.

În  urma  acestor  modificări  deficitul  bugetului  local  pentru  anul  2011  se  va  diminua  cu 
3.121.691 lei şi va fi acoperit din valoarea excedentului anului 2010 astfel:

- 14.265.754  lei  pentru  finanţarea  cheltuielilor  secţiunii  de  dezvoltare,  reprezentînd 
sume  acordate  ca  prefinanţări  aferente  proiectelor  finanţate  din  fonduri  externe 
nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar al anului 
2010;

- 1.671.050 lei  lei  pentru finanţarea  cheltuielilor  secţiunii  de dezvoltare,  respectiv  a 
cheltuielilor  de  capital  evidenţiate la  cap  70.02  “Locuinţe  servicii  şi  dezvoltare 
publică”

De asemenea am primit acum 10 minute o anexă pe care trebuie să aprobăm. Anexa 10 care cuprinde  
numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază. Avem astfel un număr total de personal  
în 2011 de 3316 din care permanent 3283 şi temporar 33 iar fondul aferent salariilor de bază în anul  
2011 va fi de 42.541.833 RON aici fiind vorba de bugetul general consolidat în care intră şi personalul 
de la învăţământ şi de la celelalte unităţi ale primăriei. 

Dl.Harşovschi – preşedinte de şedinţă anunţă sosirea d-lui Barbă.

Toate comisiile  de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Amendament  dl.  Barbă: Suplimentarea  bugetului  la  Şcoala  Generală  nr.9  „Ion  Creangă”  cu  2 
miliarde de lei vechi pentru mansardarea acesteia, lucru ce ar permite ca în acest fel să se atât obţină 
spaţii pentru desfăşurarea activităţii didactice, cât şi îmbunătăţiri în ceea ce priveşte izolaţia. 
Dl.Primar: Aşa cum ştiţi totdeauna am fost de acord să faceţi amendamente dar vă rog să încercăm să 
ne încadrăm într-o sumă de aproximativ 10 miliarde pe care îi putem lua din fondul de rezervă.
Amendament d-na Săndulescu: Solicit suma de 20.000 RON pentru echipa de hochei ţinând cont că 
în  luna  decembrie  au  avut  parte  de  un  eveniment  mai  puţin  plăcut  şi  au  nevoie  în  acest  an  de 
echipament şi de mobilier. 
Dl.Iordache: Doresc să abordez problematica bugetului din 2 puncte de vedere. În primul rând având 
în vedere că acest buget va constitui „coloana vertebrală” pentru anul 2011 după care se va dezvolta 
municipiul Suceava şi în al doilea rând faptul că acest buget va asigura salariile pentru foarte mulţi 
dintre cei care locuiesc în municipiul Suceava. Doresc să fac câteva amendamente.
Amendamentul 1 dl.Iordache: Alocarea secţiei de reutomalogie şi imagistică din cadrul Spitalului  
Judeţean  a  sumei  de  2  miliarde  lei  vechi,  adică  200.000 RON,  având în  vedere  că  este  iarnă  şi 
majoritatea cetăţenilor se confruntă cu probleme de sănătate. 
Amendamentul  2  dl.Iordache: Propun  alocarea  sumei  de  2,5  miliarde,  adică  250.000  RON 
Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret”, fiind necesară schimbarea parchetului din sălile de 
curs şi a uşilor acestea nefiind schimbate din anul 1974. 
La capitolul „Investiţii” pentru a rezolva problemele generate de noua lege a educaţiei naţionale şi de 
legea concediului postnatal doresc să vă propun realizarea unei creşe în municipiul Suceava, lucru ce 
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ar rezolva foarte multe din problemele cu care se confruntă în acest moment peste 350 de familii.  
Această creşă ar putea fi realizată în cartierul Obcini însă nu ştiu dacă există terenul necesar dar cred  
că  cu puţină bunăvoinţă s-ar putea găsi acea suprafaţă de teren. La Burdujeni această problemă ar 
putea fi rezolvată prin transformarea în creşă sau Grădiniţă cu program prelungit a corpului de clădire 
a Şcolii Generale nr.5 despre care spuneaţi că ar putea fi eliberat. 
La capitolul sport, cel puţin la fotbal, aş vrea ca alocarea sumelor să se facă condiţionat de realizarea  
de performanţe, propunându-se ca obiectiv promovarea în liga a II-a. 
Sumele despre care vă vorbeam ar putea fi luate de la banii prevăzuţi pentru ascensor, lucru ce ar  
putea fi  rezolvat  prin crearea unui  birou unic la parter  pentru bătrâni,  precum şi de la spaţiile de  
agrement  din Burdujeni  şi  Tătăraşi,  fără  a  fi  împotriva spaţiului  verde cred că ar  putea  fi  reduse  
cheltuielile la jumătate iar pentru banii necesari secţiei de reutomalogie am putea face un compromis  
dând la Staţia de salvare doar 2 miliarde din cele 3 pe care le obţine din vânzarea spaţiilor medicale. 
Doresc să fac şi o atenţionare în ceea ce priveşte salariile cadrelor didactice care în acest moment, prin 
sumele care au fost repartizate fiecărui centru bugetar, ar ajunge numai până la sfârşitul lunii august 
calculate după Legea 284/28.12.2010. 
Dl.Primar: În principiu sunt de acord cu amendamentele făcute de d-voastră în ceea ce priveşte secţia  
de reutomalogie şi Colegiul „Spiru Haret”, însă în ceea ce priveşte creşa trebuie să verificăm întâi dacă  
există teren pentru că nu putem prinde execuţie bugetară dacă nu avem terenul. În ceea ce priveşte  
sportul avem aceeaşi concepţie însă dacă facem o analiză se observă că învăţământul are un procent de  
24%  iar  sportul  şi  cultura  au  doar  1%.  Sunt  de  acord  să  repartizăm  aceşti  bani  în  funcţie  de 
performanţe.
În ceea ce priveşte ascensorul, nu este vorba de crearea acelui ghişeu la parter ci de a pune sala de 
şedinţe  în  valoare.  Aşa  cum  ştiţi  vom  face  la  Primărie  sediul  „Asociaţiei  Zonei  Metropolitane” 
Suceava, în care consilierii noştri şi persoanelor invitate vor ajunge la un număr de 50-60 de persoane, 
lucru pentru care va trebui modernizată sala de şedinţe. Acest lift este foarte vechi şi este necesară  
achiziţionarea unui ascensor nou cu a cărui preţ trebuie să ne încadrăm în suma de 3 miliarde. 
În ceea ce priveşte aspectul legat de ambulanţă vreau să vă spun că sunt bani pentru aceasta fiind 
foarte importantă având în vedere că de cele mai  multe ori  acolo viaţa oamenilor este socotită în  
secunde. Trebuie să le dăm posibilitatea să aibă condiţii de muncă civilizate în aşa fel încât să poată  
interveni în parametri normali şi în condiţii optime. 
Deci în ceea ce priveşte creşa rămâne să mai discutăm şi în măsura în care găsim o soluţie o vom putea 
introduce şi pe parcursul anului în bugetul Consiliului Local.
Dl.Vornicu: Referindu-mă la ceea ce spunea dl.Primar  legat  de reducerea cheltuielilor  în şcoli  la 
Şcoala Generală nr.3 s-au luat deja măsuri legat de acest lucru 
Dl.Primar: Vă rog să-mi faceţi un calcul de eficienţă la bazinul de înot deoarece plătim foarte mulţi  
bani, nu se autofinanţează şi vă rog ca în calitate de Consilier în Consiliul de Administraţie să faceţi o  
analiză privind reducerea a costurilor la bazin. 
Dl. Vornicu: În următoarea şedinţă a Consiliului Local o să vă aduc toate datele legate de eficienţa 
sau ineficienţa care rezultă din exploatarea bazinului însă nu cred că va fi mai bine exploatat de către  
Primărie.  S-au  luat  măsuri  pentru  economie  la  energia  electrică  şi  la  energia  termică  iar  pentru  
materialele de curăţenie nu există bani.
Amendamentul 1 dl.Vornicu: Solicit suplimentarea pe capitolul 20.02. la reparaţii curente cu suma 
de 100.000 RON pentru continuarea lucrărilor de reparaţie a acoperişului la Şcoala Generală nr.3. S-au  
început  lucrările  anul  trecut  făcându-se  reparaţii  la  o  treime  din acoperiş  şi  dacă  ar  fi  posibil  să  
terminăm reparaţiile în acest an ar fi foarte bine.
În ceea ce priveşte bugetul la sport, acesta este insuficient însă d-voastră ştiţi mai bine care este gradul  
de colectare şi bănuiesc că va fi mai mic decât anul trecut, banii colectaţi fiind undeva la două treimi  
din sumele colectate anul trecut. Am avut foarte multe solicitări din partea tuturor ramurilor sportive la 
rugby banii fiind insuficienţi,  la fotbal vom vedea cine va fi capabili  să prezinte un proiect viabil  
pentru promovare anul viitor, lucru ce va fi discutat la momentul oportun.
Amendamentul 2 dl.Vornicu: Solicit o suplimentare cu suma 10.000 RON la box dacă va fi posibil 
având în vedere că la box avem performanţă. 
Amendamentul 1 dl.Harşovschi: Solicit suma de 100.000 RON pentru Şcoala Generală nr.11 din 
cartierul Burdujeni deoarece au probleme la acoperiş.
Amendamentul 2 dl.Harşovschi: Solicit suma de 100.000 RON pentru Şcoala Generală nr.10 din 
Burdujeni pentru reparaţii la instalaţia electrică şi nu numai.

6



Dl.Bosancu: Vreau să specific că pentru amenajarea unei creşe la Şcoala Generală nr.5 nu este o  
problemă acel corp de clădire putând fi amenajat.
Dl.Primar: Trebuie îndeplinite nişte condiţii, trebuie să vină cei de la ASP pentru a vedea dacă se 
îndeplinesc condiţiile. În principiu sunt de acord.
Amendamentul 1 dl.Bosancu: Solicit suma de 15.000 RON pentru şah care este considerat un sport 
al minţii
Amendamentul 2 dl.Bosancu: Solicit suplimentarea cu 10.000 RON la lupte având în vederea că 
acesta a fost un sport lider  în judeţul Suceava cu unele decline în ultima perioadă însă merită să  
investim.
dl.Primar: Cu şahul sunt de acord însă la lupte am alocat 500.000 RON şi cred că este suficient. 
Dl. Bosancu: Am ridicat de foarte multe ori problema amenajării unui parc în Burdujeni şi avem la 
capitolul parcuri 1 miliard de lei şi cred că s-ar putea rezolva şi această problemă 
Dl.Primar: Am făcut deja un plan cadastral acolo, avem acceptul de la Inspectoratul şcolar şi urmează  
să facem un studiu de fezabilitate cu care vom veni în Consiliul Local cu intenţia de a face o zonă de  
agrement reprezentativă pentru cartierul Burdujeni.
Amendamentul  1 dl.Onofrei: Solicit  suma de 100.000 RON pentru Şcoala  Generală  nr.8  pentru 
întreţinere. 
Amendamentul 2 dl.Onofrei: Solicit suma de 200.000 RON pentru Grădiniţa cu program prelungit 
„Guliver” ţinând cont că este făcută o mansardare şi trebuie continuate lucrările.
Dl.  Primar: Întradevăr  avem  începută  mansardarea  la  Grădiniţa  „Guliver”  şi  trebuie  făcută 
compartimentarea.
Amendament d-na Enea: Solicită o suplimentare de buget pentru Şcoala Generală nr.1 cu suma de 
50.000 RON având în vedere că se află în centrul oraşului şi este necesară pentru reabilitări.
Amendament dl.Seredenciuc: Solicit suplimentarea cu 50.000 RON pentru echipa de volei având în 
vedere că cu această sumă alocarea va fi cea de anul trecut. Anul trecut echipa era în divizia a II-a iar  
anul acesta este în divizia I-a şi desigur şi necesităţile sunt mult mai mari dar fiind bugetul mai mic  
măcar să alocăm suma de anul trecut.
Dl.Caşu: Am parcurs toate capitolele din buget şi sper că specialiştii din primărie să fi făcut proiecţia 
cea mai bună însă nu ştim care a fost execuţia bugetară pe anul 2010.
Dl.Primar: Execuţia bugetară la venituri proprii este de 75% adică 113 miliarde pe anul trecut iar  
total buget 222 miliarde.
Dl.Caşu. Vreau să  mulţumesc d-lui Barbă că a preluat problema de la Şcoala Generală nr.9 însă vreau  
să vă informez că acea mansardare şi acoperişul costă 430.000 RON şi aş dori încă 230.000 RON  
pentru a acoperi această sumă.
Dl.Primar: Ştiu  problema  care  există  la  Şcoala  Generală  nr.9  şi  este  evident  că  este  o  lucrare  
multianuală. Anul acesta dacă se va termina lucrarea la roşu şi cred că dacă mai alocăm 100.000 RON 
plus cei 200.000 propuşi de dl.Barbă este suficient şi vom mai vedea pe parcurs.
dl.Caşu: Aş dori să mai solicit suma de 50.000 RON pentru celelalte utilităţi şi cheltuieli tot pentru 
Şcoala Generală nr.9
Dl.Primar: Să ajungem întâi la data de 30.06.2011 să facem o analiză şi în cazul în care va fi nevoie  
vom face redistribuiri. 
Dl.Caşu: Anul trecut la Şcoala Generală nr.9 s-au cheltuit 420.000 RON iar anul acesta s-au repartizat  
293.000 RON însă anul trecut s-au cheltuit 294.000 RON numai pentru încălzire şi iluminat 
Dl.Primar: Trebuie să facem o analiză a costurilor şi o reorganizare pentru a ne încadra în buget
Dl.Caşu: Eu ca reprezentant al Consiliului de Administraţie a acestei şcoli am obligaţia să ridic aceste 
probleme pentru că nu aş vrea ca ulterior să fiu acuzat că nu le-am adus la cunoştinţă.
Dl.Primar: D-voastră puteţi face propuneri însă când este vorba de cheltuielile materiale nici o şcoală 
nu are suficienţi bani.
Amendament dl.Caşu: Solicit 100.000 RON pentru Şcoala Generală nr.9.
Amendamentul  1  dl.Drăgoi: Solicit  suma  de  100.000  RON  pentru  Şcoala  Generală  nr.7  „Ioan 
Ghica”.
Amendamentul  2  dl.Drăgoi: Solicit  suma  de  50.000  RON pentru  Colegiul  Tehnic  de  Industrie 
Alimentară nr.3.
Dl.  Tătăranu: Este  adevărat  că  sunt  probleme  în  şcoala  suceveană  dar  ponderea  cheltuielilor 
prevăzute la buget pentru învăţământ este de 24% pe când la sănătate este de doar 1,34%.
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Amendament  dl.Tătăranu: Solicit  200.000  RON  pentru  laboratorul  de  imagistică  a  Spitalului 
Judeţean
Amendament d-na Petcu: Solicit suplimentarea bugetului cu suma de 150.000 RON pentru Colegiul 
Naţional „Ştefan cel Mare” necesară pentru reparaţii la acoperiş.
Dl.Mîndrilă: Apelez la bunăvoinţa d-voastră având în vedere că la sport la secţia de atletism a fost o 
scăpare având în vedere că acolo sunt rezultate şi se pregătesc pentru olimpiade.
Amendament dl.Mîndrilă: Solicit suma de 20.000 RON pentru secţia de atletism
Dl.Iordache: Vreau să  fac  o propunere  privind efectuarea unui  studiu statistic  cu sumele  alocate 
fiecărei şcoli în ultimii 5 ani, pentru că nu este posibil ca într-o şcoală acoperişul să fie perforat iar în  
alte şcoli  să existe camere de luat vederi deşi nu am nimic împotriva acestora.  Cred că pentru o  
distribuire corectă a fondurilor din bugetul public şi pentru o dezvoltare armonioasă a tuturor şcolilor 
cred că un studiu de acest gen privind şcolile care au primit cei mai mulţi bani, şi nu neapărat de la  
bugetul local ci pe ansamblu, trebuie făcut pentru a exista o echitate. Şi ar trebui procedat ca şi la sport  
respectiv şcolile care au performanţe să primească aceste sume iar cei care nu au să nu primească.
Dl.Primar: Sunt de acord cu d-voastră mai ales că trebuie să atingem performanţe şi să ne raportăm la 
numărul de elevi pe care îi are o şcoală pentru că o şcoală mică are un buget iar o şcoală mare are un 
alt buget.
Din respect  pentru d-voastră  încercăm să asigurăm finanţare la toate aceste amendamente  şi  vom 
asigura  1.000.000  RON  de  la  „Fondul  de  rezervă”  şi  625.000  RON  de  la  capitolul  84.02 
„Transporturi”

Se supune la vot  amendamentul  d-lui Barbă şi  amendamentul  dl.Caşu privind acordarea sumei  de  
300.000 RON la Şcoala Generală nr.9

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul d-nei Săndulescu privind acordarea sumei de 20.000 RON pentru 
echipa de hochei.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul d-lui Iordache şi a d-lui Tătăranu privind acordarea sumei de 400.000 
RON pentru laboratorul de imagistică şi reumatologie a Spitalului Judeţean.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul d-lui Iordache privind acordarea sumei de 250.000 RON pentru Liceul  
de informatică „Spiru Haret”.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul 1 a d-lui Vornicu privind acordarea sumei de 100.000 RON pentru  
Şcoala Generală nr.3.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul 2 a d-lui Vornicu privind acordarea sumei de 10.000 RON pentru box.
VOT : Da-20 voturi

Amendamentul a fost adoptat.
Se supune la vot amendamentul 1 al d-lui Harşovschi privind acordarea sumei de 100.000 RON pentru  
Şcoala Generală nr.11.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.
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Se supune la vot amendamentul 2 al d-lui Harşovschi privind acordarea sumei de 100.000 RON pentru  
Şcoala Generală nr.10.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul d-lui Bosancu privind acordarea sumei de 15.000 RON pentru şah.
VOT : Da-20 voturi

Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul 1 al d-lui Onofrei privind acordarea sumei de 100.000 RON pentru 
Şcoala Generală nr.8.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul 2 al d-lui Onofrei privind acordarea sumei de 200.000 RON pentru 
Grădiniţa Guliver.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul d-nei Enea privind acordarea sumei de 50.000 RON pentru Şcoala  
Generală nr.1.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul d-lui Seredenciuc privind acordarea sumei de 50.000 RON pentru 
volei.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul 1 al d-lui Drăgoi privind acordarea sumei de 100.000 RON pentru 
Şcoala generală nt.7.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul 2 al d-lui Drăgoi privind acordarea sumei de 50.000 RON Colegiului 
Tehnic de Industrie Alimentară Nr.3.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot  amendamentul  d-nei  Petcu privind acordarea sumei de 150.000 RON Colegiului  
Naţional „Ştefan cel Mare”.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Se  supune  la  vot  amendamentul  d-lui  Mîndrilă  privind  acordarea  sumei  de  20.000  RON  pentru 
atletism.

VOT : Da-20 voturi
Amendamentul a fost adoptat.

Dl.Primar: Mai am de făcut o completare privind acordarea sumei de 100.000 RON de la „Fondul de 
rezervă” pentru cheltuieli judiciare art. 20.25 cap.51.02.
Dl.Iordache: Am o sugestie privind creşa. Să prindem în buget 500.000 RON pentru aceasta şi poate 
va apărea o oportunitate pe parcurs şi să ajutăm familiile care au nevoie de creşă. 
Dl.Primar: Sunt de acord cu d-voastră dar vă dau un exemplu privind Sala Polivalentă pe care dorim 
de mult timp să o realizăm însă nu aveam terenul necesar. La fel şi în acest caz, atâta timp cât nu avem  
terenul nu putem să prindem o poziţie în buget. O puteam avea în evidenţă ca principiu şi aşa cum se  
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ştie avem aceste grădiniţe cu program prelungit în acest sens. Mai întâi să facem un studiu în ceea ce  
priveşte Şcoala Generală nr.5 şi vom vedea rezultatele.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  în  cursul  anului  2011  a 
excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010 – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba de utilizarea excedentului anual din bugetul local din anul 2010 în anul 2011 
şi am de făcut 2 modificări la proiectul de hotărâre:
La art.1 alin.2 va avea următoarea formă:

 1.674.501 lei pentru acoperirea  temporară  a  golurilor  de casă  provenite  din decalaje  între 
veniturile  şi  cheltuielile  secţiunii  de  funcţionare,  reprezentând sume  încasate  din vânzarea 
spaţiilor medicale care urmează a fi utilizate pentru realizarea unor proiecte de interes public 
în domeniul sanitar;

Iar alin.3 va avea următoarea formă: 
 1.671.050 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, respective a cheltuielilor 

de capital evidenţiate la cap.70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”;

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi

      Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba de solicitările unor unităţi de cult care au neapărat nevoie de bani. Fac aici  
menţiunea că sunt mai multe solicitări şi mai avem de repartizat încă 5 miliarde pentru culte însă aici  
discutăm de acele unităţi care au solicitat sprijin în conformitate cu reglementările în vigoare. Au făcut 
cerere, au depus deviz, au depus documentaţia necesară deoarece o cerere simplă de finanţare nu este  
suficientă şi trebuie să atragem atenţi acestora pentru a le completa cu documentaţia necesară. Au  
documentaţii complete depuse la primărie Catedrala, Biserica „Sf.Cruce” din Obcini unde biserica este 
într-o fază de construcţie destul de înaintată, Parohia „Sf.Andrei” pentru continuarea lucrărilor la acele  
locaşuri de asistenţă socială şi celelalte obiective  prinse în proiect, precum şi Biserica „Philadelphia” 
pentru  cheltuieli  de  întreţinere  şi  funcţionare  având  în  vedere  că  aceasta  finanţează  şcoala 
„Philadelphia”. 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 5. Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei 
de  la  bugetul  local  al  municipiului  Suceava,  transportatorului  S.C.  TRANSPORT  PUBLIC 
LOCAL S.A. Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului 
Suceava Lucian Harşovschi.

Dl. Primar: Este vorba de aprobarea tarifelor pentru abonamentele subvenţionate la elevi fiind vorba 
de  30  de  lei  din  care  15  lei  se  achită  de  către  solicitanţi  pe  perioada  anului  şcolar  1.02.2011 –  
07.07.2011  şi  11.09.2011 –  11.12.2011 pentru  elevi  şi  01.02.2011  –  07.07.2011  şi  26.09.2011  – 
11.12.2011 pentru studenţi. De asemenea avem abonamentul de 50 RON pentru celelalte categorii, 
aici fiind vorba de veteranii de război, eroi, revoluţionari, cei care au fost deportaţi şi care au dreptul la 
acest abonament şi este decontat de către Primăria municipiului Suceava sau de către Direcţia Muncii. 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  6. Proiect  de  hotărâre  privind  tariful  de  închiriere  aplicabil  începând  cu 
01.01.2011  pentru  folosirea  terenului  ocupat  de  mijloace  publicitare  –  iniţiator  Primarul 
municipiului Suceava.

 
Dl. Primar : Acesta se referă la aprobarea cuantumului lunar al chiriei pentru folosirea suprafeţelor de 
teren aparţinând domeniului public sau privat ocupate de mijloace publicitare stabilit la nivelul de 350 
de lei/amplasament/lună. Aici existau mai multe tarife şi este bine să avem acest tarif pe amplasament  
pentru a fi o echitate şi a colecta o sumă mai mare la bugetul local.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei aferente spaţiilor medicale 
concesionate – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Se referă la aprobarea nivelului redevenţei pentru spaţiile medicale pe care noi nu le-am 
vândut. Au rămas puţine şi expiră perioada de 5 ani pentru care aveau stabilit un preţ şi propunem un 
preţ de 15 lei/m²/lună.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi
                  Abţ-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  8.  Proiect de hotărâre privind instituirea taxei  speciale privind divorţul  prin 
acordul soţilor – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.  Primar :  Aşa cum se ştie a apărut  o prevede legală prin care Primăria poate să întocmească  
divorţul dacă se îndeplinesc două condiţii: divorţul trebuie să fie introdus de ambii soţi şi nu trebuie să 
fie copii minori în întreţinere. Noi am propus un tarif  de 500 lei care este la fel ca şi la notariate. Nu  
prea ne dorim noi să facem o asemenea activitate la Primărie deoarece presupune foarte mult timp,  
consum de materiale şi consiliere însă nu avem încotro.
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Amendament dl.Harşovschi: Solicit modificarea sumei la 1.000 RON şi la Primărie doar să oficiem 
căsătorii.  

Se supune la vot amendamentul d-lui Harşovschi.
VOT : Da-9 voturi

               Abţ-11 voturi
Amendamentul nu a fost adoptat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi

      Nu-1 vot
        Abţ-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii „Sală polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava” – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.  Primar:  Ne-am propus  să  facem un Complex  sportiv  la  intrarea  în  municipiul  Suceava deşi  
perioada nu este tocmai propice. Este un proiect ambiţios având în vedere că va fi o sală polivalentă de 
5000 de locuri, un stadion de 15.000 de locuri şi un bazin olimpic. Eu cred că trebuie să dăm o şansă  
cetăţenilor din municipiul Suceava de a face sport pentru că din păcate astăzi trebuie să meargă în alte  
oraşe. Având în vedere că avem performanţă la handbal masculin şi nu avem o sală corespunzătoare  
am mers ca sala polivalentă să aibă întâietate. Ca atare s-a făcut un proiect destul de important având o 
structură constructivă pe cadre de beton cu o deschidere de 70 m şi zic că este o sală proiectată foarte 
bine,  cu  sală  de  antrenament,  cu  vestiare  pentru  sportivi,  vestiare  pentru  antrenori,  dotări  pentru 
încălzirea şi recuperarea sportivilor, sală de bowling, săli de chineto-terapie, săli tehnice şi bineînţeles  
foarte multe parcări. Sigur că este o investiţie ambiţioasă având în vedere că costă 13 milioane de euro 
plus TVA. Proiectul este foarte bine gândit având în vedere că am învăţat şi noi din greşelile altora şi 
rămânem într-o economie de piaţă în care utilităţile vor fi foarte scumpe. Am depus o solicitare de  
principiu la Compania Naţională de Investiţii, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi în măsura în care  
se va aproba acest proiect de hotărâre vom merge şi cu hotărârea de consiliul local, cu indicatorii şi  
studiul de fezabilitate în aşa fel încât să încercăm să facem în acest an licitaţia pentru această sală  
polivalentă şi să demarăm lucrările. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare zonă agrement Tătăraşi, municipiul Suceava” – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este vorba de un proiect de agrement şi tot mai mulţi cetăţeni mă întreabă în ultimul timp 
de ce nu facem o zonă de agrement la Suceava pentru a nu mai fi nevoiţi să mergem în alte oraşe. 
Pentru cele 3 ha transferate la Primărie de la RAPPS am venit cu un proiect profesionist cu mai multe 
obiective de investiţii. Valoarea acestor obiective este în jurul a 100 miliarde de lei vechi şi încercăm 
să atragem fonduri de la ministerul turismului şi chiar şi fonduri europene. Deci este vorba de lucrări  
de  reabilitare  a  lacului,  de  crearea  unui  ponton,  a  unui  pavilion  de  muzică,  dotări  cu  spaţiu 
administrativ, închiriere de material sportiv, alei şi poteci, amenajare de spaţii verzi cu arbori, arbuşti  
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şi plante decorative, amenajare de drumuri şi trotuare în cadrul acestui complex de agrement, teren de 
minigolf, 3 terenuri de tenis, iluminat stradal şi decorativ şi 1000 m² pentru locuri de joacă pentru 
copii. Este un proiect frumos, bine gândit şi sper să avem posibilitatea să îl demarăm din acest an şi să 
îl încheiem cât mai repede pentru a crea o zonă de agrement pentru a da posibilitatea sucevenilor de a  
avea unde îşi petrece timpul liber.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Iordache: La punctul sanitar din acea zonă de agrement nu s-ar putea face o creşă?
Dl.Primar: Noi suntem reprezentanţi  ai  tuturor categoriilor de cetăţeni.  În Suceava avem o creşă, 
avem 5 grădiniţe cu program prelungit însă zone de agrement nu avem deloc.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi       

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii „Reţele alimentare energie electrică şi iluminat public cartier 
de locuinţe pentru tineri zona Tătăraşi, municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava.

Dl. Primar: Aşa cum se ştie dorim să repartizăm loturi pentru a face un al doilea cartier  pentru zona 
Tătăraşi de această dată. Nu am vrut să se repete problemele motiv pentru care facem întâi proiectele 
de utilităţi,  să  le  trasăm,  pentru a putea repartiza  loturile.  Ca atare  supunem spre  aprobare  astăzi 
reţelele  de  alimentare  cu  energie  electrică  pentru  cartierul  Tătăraşi  din  municipiul  Suceava  şi  în  
măsura în care vom aproba acest proiect astfel încât în luna aprilie să intrăm în consiliul local cu  
repartizarea suprafeţelor privind noul cartier din zona Tătăraşi.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.1 şi apartamentului 
nr.2 din imobilul casă de locuit situat în municipiul Suceava, str. Cernăuţi nr.48, a parcelelor de  
teren  aferente  construcţiilor,  precum  şi  a  parcelelor  de  grădină  aflate  în  proprietatea 
municipiului, către titularii contractelor de închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar:  Este vorba de vânzarea unor apartamente în str.Cernăuţi nr.48 din municipiul Suceava. 
Era un imobil al statului român, noi am făcut o acţiune de revendicare şi s-a considerat că este al  
Primăriei municipiului Suceava. Noi nu avem bani pentru întreţinerea acestui imobil iar persoanele 
care locuiesc acolo doresc să îl cumpere. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Doresc să fac o propunere ca la art.3 să se completeze cu „la data încheierii contractului”.
Dl.Primar: Sunt de acord cu această completare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea făcută de dl.Caşu..
VOT : Da-20 voturi         

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit cu anexe şi  
teren  situat  în  municipiul  Suceava,  str.6  Noiembrie  nr.14,  către  titularul  contractului  de 
închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Se referă la vânzarea casei către dl.Andriu Ioan, practic fiind vorba de punerea în aplicare 
a unei hotărâre de instanţă. Noi am fost obligaţi de Curtea de Apel prin decizia 271/13.10.2010 să  
încheiem contract de vânzare-cumpărare cu reclamantul Andriu Ioan pentru casa de locuit din str.6  
Noiembrie nr.14. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

dl.Caşu: În raport este trecut că preţul de vânzare atât pentru casa de locuit cât şi pentru teren sunt  
prezentate în fişa tehnică de calcul şi raport de evaluare. Întradevăr acestea sunt trecute însă aş vrea să  
ştiu de ce nu este trecut şi preţul casei în hotărârea de consiliu. Cred că ar fi bine să retrageţi acest  
proiect.
Dl.Primar: Din partea mea nu este nici o problemă, pot să retrag proiectul, însă acest domn Andriu de 
jumătate de an vrea să îi dăm hotărârea. 
Dl.Caşu: Este în fişa de calcul preţul total al locuinţei de 411.778 RON, deci trebuia ca în hotărârea de  
consiliu, aşa cum a fost trecută valoarea terenului să fi trecut şi valoarea casei.  
Dl.Primar: Retrag proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Punctul 14.  Proiect de hotărâre privind schimbul  de teren, în suprafaţă de 200 mp – 
teren  aparţinând  domeniului  privat  al  municipiului  Suceava,  cu  suprafaţa  de  200  mp  – 
proprietatea fam.Budeanu Bogdan şi Adina Melexina – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
Dl.Primar: Este  vorba  de  un  teren  de  200  m²  care  aparţine  familiei  Budeanu  Bogdan  şi  Adina 
Melexina. Aceştia au fost de acord să dăm un teren la schimb având în vedere că terenul lor a fost  
afectat de lucrările care s-au făcut la proiectul ISPA. Nu am găsit altă soluţie şi ca atare trebuie făcut  
acest raport de evaluare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de 
30.02.2011 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava domeniul privat 
–   iniţiatori  Primarul  municipiului  Suceava  şi  Viceprimarul  municipiului  Suceava   Viorel 
Seredenciuc.

Dl:Primar: Este vorba de intrarea în legalitate a unui garaj cu corectarea datei deoarece luna februarie  
are doar 28 de zile deci va fi trecut în titlu şi în art.1 28.02.2011.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.16.  Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  cu  titlu  gratuit  a  dreptului  de 
proprietate  pentru  terenurile  atribuite  în  folosinţă  gratuită  Parohiei  Ortodoxe  Ucrainiene 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  În  conformitate  cu  prevederile  legale,  respectiv  Legea  239/12.07.2007 potrivit  căreia  
unităţile de cult care au teren în folosinţă acesta poate fi trecut în proprietatea unităţii. Este vorba de 2  
suprafeţe de 410 m² şi 515 m² unde este construită biserica. 
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Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi            

   Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.17.  Proiect  de  hotărâre  privind  vânzarea  unei  parcele  de  teren  proprietate 
privată  a  municipiului  Suceava,  având  destinaţia  de  curţi  construcţii  către  proprietarul 
construcţiei – casă de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de vânzarea unei suprafeţe de teren aferente curţi construcţii către beneficiarul 
Bădăluţă Cătălin Ilie str.Cireşilor nr.24.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi

  Abţ-1 vot           
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.18.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  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.

Dl.Primar: Acest proiect se referă la completarea şi modificarea inventarului bunurilor care fac parte  
din domeniul public al municipiului Suceava înscris în anexa la HCL nr.153/29.11.1999. Ca atare dăm 
această hotărâre de consiliu local în ideea de a completa din nou o actualizare a inventarului  bunurilor  
care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.19. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea 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: se referă la 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. Am o completare la acest proiect la Anexa nr.1 fiind inclusă  
încă o poziţie „4876, teren viran concesionat, str.Vasile Alecsandri fn, 46 m² municipiul Suceava, SC 
ELISEM SRL.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Dl.Iordache s-a învoit.
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Punctul.20.  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: Este vorba de trecerea din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al  
bunurilor imobile nominalizate în prezenta anexă la proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-20 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.21.  Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru 
concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. 6 
Noiembrie fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Se referă la aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării unei parcele de 
teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. 6 Noiembrie fn cu o suprafaţă de 24 mp 
care a fost aprobată în şedinţa de consiliu local trecută.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.22.  Proiect  de hotărâre privind stabilirea  preţului  pentru concesionarea fără 
licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Nicolae Bălcescu nr.3 
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Se referă la aprobarea raportului de evaluare a terenului proprietatea municipiului Suceava 
situat în str.Nicolae Bălcescu nr.3 în suprafaţă de 555 m² care a fost aprobat spre concesionare în  
şedinţa  trecută  acum fiind  vorba  de  preţul  concesionării  de  51.354  euro  adică  220.823  RON cu 
recuperarea în 15 ani. 
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Aş dori  să atrag atenţia că este vorba de 90 euro/m² şi  având în vedere că este o zonă 
centrală cred că este cam puţin şi recuperarea în timp de 15 ani este prea mult.
Amendament dl.Caşu: Propun recuperarea banilor  în 10 ani.

Se supune la vot amendamentul d-lui Caşu.
VOT : Da-11 voturi

      Nu-1 vot
             Abţ-7 voturi

Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui Caşu adoptat.
VOT : Da-18 voturi

       Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul.23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei 
parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui suport metalic de prezentare a  
unui autovehicul pe esplanada pietonală adiacentă Magazinului Bucovina – iniţiator Primarul 
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 12 mp în zona Magazinului  
Bucovina unde societatea SC Darex Auto SRL vrea să expună acolo o maşină. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-18 voturi

      Nu-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul.24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei 
parcele  de  teren situate  în  Suceava,  în  vederea amplasării  unui  totem publicitar  luminos  – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de 1 m² pentru SC 
AIR SERVICE SRL pentru a monta un totem publicitar.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Ursu: Noi am votat un tarif de 350 RON iar aici văd că este trecut 9,7 RON/m²/lună. 
Dl.Primar: Acel tarif este pentru panouri iar acesta este totem publicitar.
Dl.Bosancu: Aş dori ca în contracte să fie specificat clar că nu se vor folosi în scopuri publicitare în 
care să se folosească pornografie şi  prin aceasta să facem un prim pas pentru a stopa promovarea  
pornografiei sau a altor afişe indecente.
Amendament dl.Bosancu: Art.5.  Se interzice promovarea pornografiei  şi  a  mesajelor cu caracter 
erotic sau obscen.

Se supune la vot amendamentul d-lui Bosancu.
VOT : Da-16 voturi

      Nu-1 vot
             Abţ-2 voturi

Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui Bosancu adoptat.
VOT : Da-19 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.25.  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de 
locuit situat în Suceava b-dul Ana Ipătescu nr.8 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de 77,60 m² pentru  
extinderea unui cabinet medical. Am fost la faţa locului pentru a vedea despre ce este vorba şi am 
văzut  doi  tineri  medici  stomatologi  care doresc să facă o extindere pentru a face un laborator de  
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radiografie pentru a putea face implanturi dentare la Suceava. Cred că este bine să le dăm posibilitatea  
de a profesa în Suceava pentru că în momentul de faţă această posibilitate de implant nu există decât la 
Iaşi.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.26.  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unor 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de 
locuit şi spaţii comerciale prin construirea unor balcoane şi windfanguri – iniţiator Primarul  
municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren mai mici care se  
încadrează în limitele care le-am stabilit.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.27. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Poliţiei Locale Suceava 
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Am discutat de mult timp de acest aspect. Se numeşte Poliţia Locală însă este tot Poliţia  
Comunitară. În afară de faptul că s-au luat câteva compartimente din Primărie nu s-a modificat nimic  
altceva.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Aşa este prevăzut în lege ca Poliţia Locală să fie subordonată direct primarului?
Dl.Primar: Da.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.28. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia 
de Ecologizare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de actualizarea statului de funcţii a Direcţiei de ecologizare pentru mutarea 
unui post vacant de consilier gradul I de la serviciul de salubrizare la serviciul Asociaţii de proprietari. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-19 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.29. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Trebuie să desemnaţi 3 membri ai Consiliului Local în Comisia locală de ordine publică.  
Conform legii acesta este formată din primar, din reprezentantul poliţiei municipiului, din şeful poliţiei  
locale, din secretarul municipiului şi 3 consilieri. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Ungureanu: Îl propun pe dl.Harşovschi.
Dl.Seredenciuc: Îl propun pe dl.Drăgoi.
Dl.Harşovschi: O propun pe d-na Enea.
Dl.Caşu: Îl propun pe dl.Iordache.

Se supune la vot propunerea d-lui Ungureanu.
VOT : Da-18 voturi

        Abţ-1 vot
Propunerea a fost adoptată.

Se supune la vot propunerea d-lui Seredenciuc.
VOT : Da-18 voturi

        Abţ-1 vot
Propunerea a fost adoptată

Se supune la vot propunerea d-lui Harşovschi.
VOT : Da-15 voturi
             Abţ-4 voturi

Propunerea a fost adoptată.

Se supune la vot propunerea d-lui Caşu.
VOT : Da-2 voturi
            Nu-5 voturi

               Abţ-12 voturi
Propunerea a fost respinsă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 propuneri adoptate.
VOT : Da-17 voturi
           Abţ-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul.30. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2010.

S-a luat la cunoştinţă.
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Punctul 31. Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale d-lui Ioan 
Ciutac - Secretar municipiu.

Se supune la vot raportul de evaluarea a dl. Ioan Ciutac – Secretar municipiu.
VOT : Da-19 voturi

Raportul de evaluare a fost aprobat.

Punctul.32. Diverse.
Dl.Harşovschi: Trebuie să alegem un alt preşedinte de şedinţă.
Îl propun pe dl.Caşu.

Se supune la vot propunerea d-lui Harşovschi.
VOT : Da-19 voturi

Propunerea a fost aprobată.

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

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR MUNICIPIU
           HARŞOVSCHI LUCIAN                                                                JR. CIUTAC IOAN

                                                                                                                  ÎNTOCMIT
ROIBU SIMONA ANDREEA
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