
                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
                       SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 iulie 2011 

Dl.  Harşovschi  –  preşedintele  de  şedinţă  declară  deschise  lucrările  şedinţei  ordinare  a 
Consiliului  Local  al  municipiului  Suceava  convocată  în  baza  Dispoziţiei  Primarului  nr. 
2104/22.07.2011  pentru  data  de  28.07.2011,  ora  14,00 în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  Local  al 
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 20 consilieri locali, dl.Donţu Ovidiu şi dl.Drăgoi 
Daniel lipsesc motivat, iar dl. Ungurian Daniel a întârziat.

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar  
Lucian  Harşovschi,  dl.  Secretar  al  municipiului  Ioan  Ciutac,  d-na  Narcisa  Marchitan  –  director 
Direcţia de asistenţă socială,dl. Cerlincă Florin – director Direcţia generală tehnică şi de investiţii, dl.  
Mihail  Jitariuc  –  director  Direcţia  Patrimoniu  şi  Protecţia  Mediului,  d-na  Prelipcean  Cerasela  –  
director   Direcţia  urbanism,  amenajarea  teritoriului  şi  cadastru,  dl.  Paul  Iftimie  –  şef  Serviciul  
contencios,  administrativ,  juridic,  d-na  Camelia  Damian  –  şef  Serviciul  patrimoniu,  d-na  Sofian 
Nicoară  Mirela  Rodica  –  consilier  Biroul  buget,  d-na  Carmen  Corduş  –  şef  Serviciul  financiar-
contabilitate,  d-na  Amariei  Ileana  –  şef  Serviciul  autorizare  activităţi  comerciale  şi  organizare 
activităţi culturale, 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.

Dl. Harşovschi, preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a şedinţei:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 30.06.2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul 

II al anului 2011, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea  Bugetului  local  al  municipiului Suceava pentru anul  
2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

4. Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului  local  al  
municipiului Suceava pentru anul  2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Actului  constitutiv  şi  a  Statutului  ASOCIAŢIEI  DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ SUCEAVA” – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL 
şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuinţe cu regim maxim 
de  înălţime  D+P+1E+M şi  anexe,  pe  teren  proprietate  privată,  solicitanţi:  Marceanu  Sorin  şi 
Ciubotaru Mihai – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava 
Viorel Seredenciuc.

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Suceava a donaţiei SC „Cadru Pro” 
SRL,  constând  în  parcela  de  teren  în  suprafaţă  de  125  mp  situată  în  Suceava,  b-dul  Sofia 
Vicoveanca – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

8. 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.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  condiţiile  şi  preţul  de  vânzare  a  spaţiilor  medicale  din  Suceava 
str.Ştefan cel Mare nr.78 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
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10. Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale din Suceava str.  
Calea Unirii nr.24/26 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate  
privată a municipiului Suceava, str.General Iacob Zadik în vederea extinderii unui spaţii de locuit  
– iniţiator Primarul municipiului Suceava.

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate  
privată a municipiului Suceava, str.Zorilor nr.2, bl.G31 în vederea construirii  unui windfang – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei  
parcele  de  teren  situate  în  municipiul  Suceava,  str.Calea  Unirii  nr.9,  bl.122,  sc.D în  vederea 
extinderii  spaţiului  comercial situat la parterul  blocului  40 A – iniţiator Primarul  municipiului 
Suceava.

14. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate 
privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

15. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile – 
iniţiator Primarul municipiului Suceava.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.98/2011 cuprinzând norme privind 
buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de călători, gospodărirea oraşului şi 
protecţia mediului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

17. Raportul nr.23540/25.07.2011 al comisiei de evaluare privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică.

18. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr.252.816/12.07.2011.
19. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi.
VOT : Da - 20 voturi

Punctul  1. Aprobarea  procesului  verbal  al  şedinţei  Consiliului  Local  din  data  de 
30.06.2011.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1. 
VOT : Da-20 voturi

      Abţ-1 vot
Punctul 1 a fost aprobat. 

Punctul  2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetelor  Municipiului 
Suceava pentru trimestrul II al anului 2011, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi 
Secţiunea de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de aprobarea execuţiei bugetare. Aşa cum se ştie conform Legii finanţelor  
publice suntem obligaţi să facem trimestrial o analiză privind execuţia bugetară. Execuţia bugetară pe  
trimestrul I la venituri este de 84,54% din ceea ce ne-am planificat iar la cheltuieli 74,4%. Ca ponderi 
la  cheltuieli  suma  cea  mai  mare  de  36,88%  merge  la  învăţământ,  14,85%  la  energie,  11,5%  la 
transporturi. Noua lege ne obligă să lucrăm pe cele două secţiuni de funcţionare şi de dezvoltare. Am 
avut o execuţie bună a bugetului pe semestrul I de 84% chiar dacă Primăria mai are datorii de 2,2 % 
din buget şi sper că vom putea acoperi acest deficit până la sfârşitul anului. La ora actuală, conform 
legii suntem obligaţi să acoperim cheltuielile din partea de funcţionare iar în măsura în care nu sunt 
resurse suficiente pentru cheltuielile de funcţionare se pot lua şi de la secţiunea de dezvoltare 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-16 voturi
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           Nu- 4 voturi
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea  Bugetului   local   al  municipiului  
Suceava pentru anul  2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este vorba de rectificarea bugetară. Având în vedere că sunt capitole la care nu vor fi  
utilizate în acest an în totalitate resursele pe partea de dezvoltare luăm o sumă de 1.701.400 lei de la 
dezvoltare  şi  din  creşterea  de  venituri  proprii  190.000  lei  în  total  1.891.400  lei.  Aceasta  este  o 
rectificare în plus pentru fondul de rezervă pe care îl voi propune pentru folosire în proiectul următor.
Am de făcut o completare la acest proiect. În urma notelor de fundamentare  primite de la unele centre 
bugetare,  prin care ni se solicită majorarea bugetelor acestora, propunem în cadrul capitolului 65.02. 
“Învăţământ” rectificarea în plus a articolului  20.02 “Reparaţii curente”  cu valoarea de  400.000 
lei şi a articolului 71.01.01 „Construcţii” cu valoarea de 100.000 lei după cum urmează:
    Colegiul naţional “Ştefan cel Mare” -  la art.20.02 “Reparaţii curente”  cu  100.000 lei
    Colegiul naţional “Petru Rareş” -  la art. 71.01.01 „Construcţii”  cu  100.000 lei
    Colegiul naţional de Informatică “Spiru Haret” -  la art.20.02 “Reparaţii curente”  cu  100.000 
lei
    Şcoala generală nr.9 “Ion Creangă” -  la art.20.02 “Reparaţii curente”  cu  100.000 lei
    Şcoala generală nr.11-  la art.20.02 “Reparaţii curente”  cu  100.000 lei
Disponibilul de 500.000 lei menţionat mai sus a fost obţinut în urma rectificării în minus cu aceeaşi  
valoare a capitolului 84.02.03.03 “Străzi” la titlul 20 « Bunuri şi servicii ».

- În  urma  rectificărilor  de  mai  sus  lista  de  investiţii  se  va  modifica  prin  adăugarea  la 
capitolul  65.02.  “Învăţământ”A  –  Lucrări  în  continuare,  a  poziţiei  7 <Colegiul 
naţional “Petru Rareş”- Centru de documentare-informare şi corp de laboratoare>.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Din punctul meu de vedere nu este nimic rău în faptul că reuşim să facem nişte economii la  
anumite capitole dar cred că ar  trebui analizate mai  bine de la început  aceste cheltuieli.  Când s-a 
aprobat  proiectul  privind creşterea siguranţei  şi  prevenirea criminalităţii  în municipiul  Suceava,  la  
cererea Liceului Sportiv şi a Şcolii Generale nr. 8 la care sunt membru în Consiliul de administraţie,  
am solicitat suplimentarea camerelor de luat vederi. În acel moment mi s-a răspuns că nu ajung banii  
însă acum văd că s-a făcut economie de 2 miliarde. Nu este rău că s-au făcut economii însă în proiectul 
următor acordaţi bani pentru şcoli pentru sistemul de supraveghere. 
Dl.Primar: Am avut nevoie de aceşti bani pentru că noi am făcut prefinanţarea proiectului şi nu am 
aşteptat finanţarea aşa cum se procedează cu fondurile europene. Noi l-am finanţat din fonduri proprii  
pentru că era primul proiect din fonduri europene şi trebuia terminat până la data de 25 mai. Din zona 
nord est suntem primii care au finalizat proiectul cât şi la nivel naţional. Aceşti bani îi primim de la  
Guvern pentru partea de finanţare motiv pentru care s-a făcut această economie. Banii nu au fost puşi  
în plus la vremea respectivă ci am suportat costurile din banii municipalităţii deoarece finanţările vin 
în 2-3 luni de zile lucru ce ar fi întârziat lucrările. A fost o strategie pentru a finaliza proiectul la timp  
lucru  care  ne-a  reuşit.  În  ceea  ce  priveşte  camerele  video  nu  a  fost  o  cerere  expresă  din  partea  
Ministerului educaţiei şi învăţământului ci a fost lăsată la latitudinea şcolilor. Noi am mers pe ideea că  
montăm cele 100 de camere în faţa şcolilor însă se pare că nu a fost suficient iar acum trebuie să ne  
conformăm solicitărilor  şcolilor  şi  ale Ministerului  educaţiei  şi  învăţământului  de a monta  camere 
video. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările făcute de dl.Primar.
VOT : Da-16 voturi
             Abţ-4 voturi

Hotărârea a fost adoptată. 
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Punctul 4. Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă 
al Bugetului  local  al municipiului Suceava pentru anul  2011 – iniţiator Primarul municipiului 
Suceava.

Dl.Primar:Este vorba de folosirea banilor din fondul de rezervă. Şcolile au avut foarte multe solicitări  
de finanţare pentru cheltuieli materiale cât şi pentru cheltuieli de reparaţii, însă bugetul este unul de  
austeritate. Am încercat să acordăm bani acolo unde sunt lucrări începute şi trebuie finalizate şi ca  
atare din totalul sumei 1.000.000 lei va merge la reparaţii străzi iar diferenţa la şcoli din care 335.000  
lei pentru cheltuieli curente 
Am de făcut  o  completare  la  acest  proiect  având în vedere  că  în  urma încheierii  contractului  de 
sponsorizare prin care UPC ROMÂNIA SRL sponsorizează Primăria municipiului Suceava cu suma 
de 3.000 lei pentru susţinerea unor cheltuieli prilejuite de organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor 
Sucevei”, sumă  care  a  intrat  în  contul Primăriei  Municipiului  Suceava  în  data  de  20.07.2011, 
propunem rectificarea în plus a bugetului local, cu suma menţionată mai sus, atât la venituri cât şi la  
cheltuieli :

- la venituri, propunem rectificarea în plus cu 3.000 lei a capitolului 37.02 « Transferuri 
voluntare,  altele decât  subvenţiile» şi  respectiv a subcapitolului  37.02.01  « Donaţii  şi 
sponsorizări ».

- la cheltuieli, propunem rectificarea în plus cu 3.000 lei, în cadrul capitolului 51.02.01.03 
« Autorităţi executive», a articolului 20.30.02 « Protocol şi reprezentare » .   

Se vehiculează prin presă această iniţiativă a Ministerului educaţiei şi învăţământului privind punerea 
acelor cartele pentru accesul în şcoli lucru ce ne va solicita din punct de vedere administrativ şi trebuie 
să asigurăm banii pentru acest lucru. 

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările făcute de dl.Primar.
VOT : Da-19 voturi

           Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Actului  constitutiv  şi  a  Statutului 
ASOCIAŢIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  „ZONA  METROPOLITANĂ 
SUCEAVA” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Noi am dat o hotărâre privind asocierea de principiu iar astăzi avem actul constitutiv şi 
statutul şi vrem ca această asociere de tip „zonă metropolitană” să funcţioneze până la sfârşitul anului. 
În  cursul  zilei  de  marţi  am participat  la  o  şedinţă  cu  ADR-ul  la  nivelul  regiunii  N-E şi  deja  se 
pregătesc proiecte pentru perioada 2014-2020. Intenţionăm să creăm această zonă metropolitană şi să 
pregătim nişte  proiecte  pentru  anul  viitor,  proiecte  care  să  ducă  la  ridicarea  nivelului  de  trai,  la 
creşterea coeziunii sociale aşa cum este prevăzută strategia Uniunii Europene pe 2014-2020. Vom 
avea mai mare câştig de cauză în măsura în care vom veni cu o comunitate cu un număr mai mare de 
persoane, cu o adresabilitate mai mare. Aşa cum se ştie avem acordul de principiu din partea oraşului 
Salcea, a comunei Adâncata, a comunei Ipoteşti, a comunei Mitocul Dragomirnei, a comunei Moara, a 
comunei Pătrăuţi şi a comunei Bosanci. Aşa cum reiese din actul constitutiv şi statut organismele de 
conducere a acestei zone metropolitane sunt Consiliul de Administraţie, Consiliul Director şi cenzorul. 
Vreau să fac două completări la actul constitutiv şi la statut. Banca unde vom avea contul va fi banca  
unde are cont deschis municipiul Suceava deoarece nu putem pune o banca anume fiind necesar să ne 
consultăm cu ceilalţi parteneri din asociaţie pentru a vedea unde doresc şi ei iar la cenzor va fi d-na 
Director economic de la Termica Suceava – d-na Vlăgea Elisabeta, care este expert contabil autorizat,  
face parte din categoria corpului experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România şi şi-a dat  
acordul pentru această funcţie. Consiliul de Administraţie are un număr de 57 de reprezentanţi din care 
23 de consilieri ai municipiului Suceava şi se va completa art.4 nominal cu cei 23 de consilieri locali  
ai municipiului Suceava. Oraşul Salcea are 8 reprezentanţi, comuna Adâncata 4 reprezentanţi, comuna 
Ipoteşti 4 reprezentanţi, comuna Mitocul Dragomirnei 4 reprezentanţi, comuna Moara 4 reprezentanţi, 
comuna Pătrăuţi 4 reprezentanţi şi comuna Bosanci 6 reprezentanţi. Preşedintele acestei zone de tip  
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metropolitane este Primarul municipiului Suceava însă în Consiliul de Administraţie el nu are drept de  
vot. Se mai pot face amendamente la acest proiect însă acest statut este unul conceput după cel al 
oraşului Laval din Franţa şi este unul funcţional.

Dl.Harşovschi anunţă prezenţa dl.Ungurian Daniel.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Proiectul este foarte important, noi l-am mai discutat şi aş dori să fac câteva amendamente.  
Aţi făcut precizările pentru spaţiile necompletate dar mai este la proiectul de hotărâre un spaţiu pe care  
cred că trebuie discutat. La art.2 se aprobă contribuţia municipiului Suceava la patrimoniul iniţial şi 
trebuie completată suma.
Dl.Primar: Este vorba de suma de 700 lei. După ce vom constitui această asociaţie metropolitană şi 
Consiliul de Administraţie va decide altfel putem creşte această contribuţie. 
Dl.Caşu: La actul constitutiv d-voastră aţi spus că după ce vă veţi consulta şi cu ceilalţi asociaţi veţi  
hotărî banca. Nu ştiu dacă sunt în măsură dar vă sugerez să vă orientaţi către Cec Bank deoarece este  
banca care are majoritatea statului român şi este bine să lucrăm prin ea.
Dl.Primar: Nu este exclus dar întâi să vedem ce vor spune şi ceilalţi asociaţi. 
Dl.Caşu: La statut la pag.4 art.4 prevede că asociaţia metropolitană va avea siglă, ştampilă şi însemne  
proprii. Sigla şi însemnele proprii nu ar fi trebuit discutate acum pentru a şti cum vor arăta?
Dl.Primar: Le vom discuta în Consiliul de Administraţie a Adunării Metropolitane pentru că nu le 
putem stabili  noi  unilateral.  Această  asociaţie  va  funcţiona  pe  un  sistem democratic  100% şi  nu 
impunem noi nimănui nimic.
Dl.Caşu: La pag.8 art.19 este trecut că Consiliul de Administraţie este organul de conducere alcătuit  
din  totalitatea  membrilor  Asociaţiei.  Cred  că  este  incorect  şi  ar  trebui  trecut  „totalitatea 
reprezentanţilor Asociaţiei”.
Dl.Primar: Este corect aşa pentru a nu se înţelege toţi cei 150.000 de oameni din asociaţie.
Dl.Caşu: La pag. 10-11 sunt trecute atribuţiile Consiliului de Administraţie. Când s-a lucrat la acest 
proiect nu s-a stipulat nicăieri Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director ce mandat au. Cred că 
ar trebui trecut că aceştia au un mandat egal cu mandatul legislativ.
Dl.Primar: Este menţionat că se suprapune mandatul în aceste consilii se suprapune cu mandatul de 
ales local.
Dl.Caşu: În acest caz când se alege noul Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director?
Dl.Primar: Dacă adoptăm hotărârea se alege astăzi iar următorul în iunie 2012 după alegerile locale.  
Este  stipulat  că  mandatul  este  pe  durată  nedeterminată  şi  mandatul  de  reprezentant  în  zona 
metropolitană se suprapune cu mandatul de ales local.
Dl.Caşu: La pag.11 art.21 alin.5 este trecut că şedinţele Consiliului Director sunt legal constituite dacă 
participă majoritatea membrilor Asociaţiei şi cred că ar trebui trecut majoritatea membrilor săi nu a  
Asociaţiei.
Dl.Iordache: Aş vrea să îmi exprim regretul că din această zonă de dezvoltare intercomunitară nu face 
parte şi comuna Şcheia. Poate nu există voinţă din partea unora dar cred că oamenii trebuie convinşi că 
participând la această Asociaţie ei nu au nimic de pierdut şi practic administraţia comunei  Şcheia  
rămâne aşa cum este în acest moment. Cred că ar trebui reînnoită invitaţia pentru Primăria Şcheia  
pentru că este păcat ca o zonă atât de puternică din punct de vedere industrial să nu facă parte din 
această zonă metropolitană.
Dl.Primar: Este prevăzut că pe bază de cerere putem primi noi membri. Nu am putut să îi convingem 
pentru că sunt tot felul de diversiuni privind pierderea Primăriei şi a zonei industriale deşi ei sunt cei  
mai mari beneficiari ai acestei Asocieri de tip zonă metropolitană. Eu sunt convins că vor veni şi ei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările făcute de dl.Caşu.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul  6. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei  de urbanism PLAN 
URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de 
locuinţe  cu  regim  maxim  de  înălţime  D+P+1E+M  şi  anexe,  pe  teren  proprietate  privată,  
solicitanţi: Marceanu Sorin şi Ciubotaru Mihai – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi 
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

Dl.Primar: Este vorba de solicitarea unor proprietari de pe dealul Mănăstirii de a construi un cartier  
de locuinţe.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.
Dl.Caşu a votat la aparatul dl.Donţu.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Suceava a donaţiei  
SC „Cadru Pro” SRL, constând în parcela de teren în suprafaţă de 125 mp situată în Suceava,  
b-dul Sofia Vicoveanca – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de o donaţie a SC „Cadru Pro” SRL a unei suprafeţe de 125 mp de teren situată  
pe b-dul Sofia Vicoveanca. Conform hotărârii de Consiliu Local ei trebuie să facă această donaţie 
pentru a le putea aproba documentaţia de urbanism.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi              

Hotărârea a fost adoptată

Punctul 8. 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 completarea, modificarea precum şi eliminarea unor poziţii din domeniului 
privat  al  municipiului  Suceava  datorită  concesionărilor,  punerilor  în  posesie  şi  contractelor  de  
superficie care au avut loc în ultimul timp.
 
Comisia sport turism nu se pronunţă iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul  
de hotărâre.

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

      Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată. 

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale 
din Suceava str.Ştefan cel Mare nr.78 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de vânzarea unui spaţiu medical d-nei dr.Straton Cristina Corina.. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  condiţiile  şi  preţul  de  vânzare  a  spaţiilor 
medicale din Suceava str. Calea Unirii nr.24/26 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este  vorba tot  de  vânzarea unui  spaţiu  medical  aflat  în  Calea Unirii  d-nei  dr.  Paşcu 
Cristina.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Bosancu: Este foarte bine că se vând aceste spaţii la un preţ avantajos pentru cadrele medicale. Aş 
dori ca acestor viitori proprietari să li se impună să aranjeze aspectul exterior al acestor spaţii. 
Dl.Primar: Legea nu prevede că noi trebuie să le impunem acest lucru după ce se vinde cabinetul.  
Prin Direcţia de urbanism putem să îi atenţionăm sau să îi amendăm pe cei care nu respectă regulile  
minime de urbanism în ideea de a intra în cadrul general cabinetele medicale însă prin proiectul de  
hotărâre nu putem să impunem acest lucru.
D-na Ionescu: Pentru funcţionarea interioară a cabinetelor Direcţia de Sănătate Publică emite avize de  
funcţionare care au anumite standarde şi în momentul în care sunt date aceste avize înseamnă că aceste 
standarde  există.  Iar  pentru  exterior  sunt  convinsă  că  în  scurt  timp  piaţa  serviciilor  medicale  va 
convinge să se facă o amenajare exterioară deoarece din momentul în care sunt proprietari nu mai sunt  
obligaţi să lucreze doar cu statul şi îşi vor completa veniturile prin servicii private caz în care vor  
trebui să atragă pacienţii prin oferirea tuturor condiţiilor.

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

  Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  11.  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str.General Iacob Zadik în vederea 
extinderii unui spaţii de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de o solicitare de concesionare a unei parcele de teren pentru extinderea unui 
balcon cu 10 mp pentru Saftiuc Florin.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi            

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  12.  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  fără  licitaţie  publică  a  unei 
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str.Zorilor nr.2, bl.G31 în vederea 
construirii unui windfang – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba tot de o concesionare fără licitaţie publică pentru o suprafaţă de 6,60 mp pentru 
construirea unei intrări într-un apartament.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.
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Punctul  13.  Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului  pentru concesionarea fără 
licitaţie publică a unei  parcele de teren situate  în municipiul  Suceava,  str.Calea Unirii  nr.9, 
bl.122, sc.D în vederea extinderii spaţiului comercial situat la parterul blocului 40 A – iniţiator 
Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar:  Este  vorba  de  un  raport  de  evaluare  pentru  un  teren  pe  care  l-am  aprobat  spre 
concesionare în şedinţa trecută de 13 mp din Calea Unirii.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

      Abţ-1 vot
Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de 
teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului 
existent – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
 
Dl.Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

        Abţ-1 vot            
Hotărârea a fost adoptată.

Dl.Barbă şi dl.Creţu s-au învoit.

Punctul  15. Proiect  de  hotărâre  privind  declanşarea  procedurii  de  atribuire  a 
autorizaţiilor taxi disponibile – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

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

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  16.  Proiect  de  hotărâre  privind modificarea şi  completarea HCL nr.98/2011 
cuprinzând norme privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de 
călători, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: Este vorba de completarea HCL nr.98/2011 care cuprinde norme privind buna convieţuire,  
ordinea şi  liniştea publică, transport public de călători, gospodărirea oraşului şi  protecţia mediului.  
Sunt nişte propuneri care au fost omise în hotărârea consiliului local şi este bine să putem interveni şi 
aplica aceste amenzi acolo unde este rea intenţie fiind vorba de crearea de adăposturi pentru animale,  
de vânzarea de produse agroalimentare. 

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Caşu: Este  bine  că  aprobăm regulamente  privind  activitatea  care  se  desfăşoară  în  municipiul  
Suceava. Ştiu că încă mai avem lipsă de personal în cadrul Poliţiei Locale însă vă rog să le amintiţi  
celor care lucrează în cadrul acestei instituţii că noi stabilim aceste lucruri dar cineva trebuie să le 
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urmărească.  Pe  lângă  faptul  că  Suceava  este  un  întreg  şantier  este  plină  de  maşini  parcate 
neregulamentar, pe la balcoane sunt rufe la uscat, şi este bine ca periodic, pe zone, să facă controale 
pentru că atunci când populaţia află că organele de control au luat măsuri încep să se reglementeze  
lucrurile.
Dl.Primar: Aş dori ca dl.Caşu să fie invitat la şedinţa privind raportul trimestrial pentru activitatea  
poliţiei locale.
Dl.Caşu: Aş dori să vă întreb d-voastră ce relaţii aveţi cu poliţia municipiului Suceava 
Dl.Primar: Avem o relaţie  de  colaborare  foarte  bună,  avem parteneriate  însă  aşa  cum avem noi  
personal puţin cu aceeaşi problemă se confruntă şi ei. Cred că ar fi fost bună ideea care a fost pusă în  
Legea Poliţiei Locale ca cel puţin ordinea publică la nivelul municipiului Suceava să fie una comună a 
poliţiştilor de la Poliţia municipiului Suceava cu cei de la Poliţia Locală şi atunci am fi avut o mai  
mare rază de acţiune.
Dl.Caşu: Eu voiam să vă întreb dacă putem să le dăm bani din bugetul nostru.
Dl.Primar: Nu pentru că sunt instituţii diferite.
Dl.Caşu: Să  găsim o  soluţie  pentru  a  schimba  instituţia  pentru  că  Poliţia  Municipiului  Suceava 
aparţine şi acum Ministerului de Interne şi Reformei Administrative .
Dl.Tătăranu: La punctul 2 se propune amendarea persoanelor care vând produse agroalimentare însă 
vreau să atrag atenţia executivului că aceşti oameni ar trebui puşi la tarabe. Toate tarabele din pieţele 
agroalimentare din municipiul Suceava prin grija administratorilor lor, sunt date la intermediari iar  
producătorii nu mai au loc la tarabe. 
Dl.Primar: Pe timp de iarnă nu vine nimeni să închirieze însă aceşti intermediari au contracte pe tot 
anul pe când producătorii sunt interesaţi doar vara 3 luni de zile.  Trebuie să găsim o soluţie pentru ai  
putea sprijini pe toţi şi cred că cea mai bună soluţie pentru ai putea sprijini pe producătorii autohtoni 
sunt pieţele volante. 
Dl.Iordache:  Aşa cum solicitam în una din şedinţele de consiliu anterioare să retrageţi proiectul de 
hotărâre  deoarece  este  incomplet  vă  solicit  şi  acum acelaşi  lucru  pentru că  mi  se  pare  că  este  o  
discriminare între persoanele fizice şi cele juridice. Persoana fizică este amendată cu până la 500 lei 
dacă poluează mediul sau deranjează vecinii  însă persoana juridică nu este amendată. La vânzarea 
produselor agroalimentare de către producătorii agricoli  este din nou făcută această discriminare iar  
persoanele juridice nu primesc această amendă. Părerea mea este fie să se facă un amendament ca 
acelaşi regim să se aplice şi pentru persoanele juridice sau retrageţi proiectul de hotărâre de pe ordinea 
de zi. Nu cred că este normal ca într-o societate pe care o dorim democratică persoanele fizice să fie  
tratate altfel de cât persoanele juridice.
Dl.Primar: La  persoanele  juridice  avem  posibilitatea  să  intervenim,  să  le  amendăm  şi  doar  la  
persoanele fizice nu exista acest aspect şi persoanele juridice plătesc autorizaţii şi alte taxe pentru că 
sunt controlaţi şi de alte organisme de control. În ceea ce priveşte persoanele fizice este o vorba de o  
omitere în toate hotărârile de consiliul local pe care le-am aprobat până acum nu sunt prevăzute aceste  
sancţiuni  iar  în  ceea  ce  priveşte  persoanele  juridice  aceste  sancţiuni  sunt  aprobate  prin  alte  acte  
normative. 
Dl.Seredenciuc: În ceea ce priveşte persoanele juridice potrivit legii acestea nu au voie să crească  
animale în municipiu.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
VOT : Da-15 voturi

 Nu-1 vot           
       Abţ-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul  17.  Raportul  nr.23540/25.07.2011  al  comisiei  de  evaluare  privind  regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Se supune la vot raportul nr.23.540/25.07.2011.
VOT : Da-18 voturi

 Abţ-1 vot
Raportul a fost aprobat.
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Punctul 18. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială nr.252.816/12.07.2011.

S-a luat la cunoştinţă.

Punctul.19. Diverse. 

Dl. Harşovschi: Prezintă informarea d-lui Seredenciuc cu privire la efectuarea concediului de odihnă.
Dl.Caşu: Am văzut că zilele acestea pe posturile naţionale de televiziune şi în mass-media aţi abordat  
problema asigurării locuinţelor. Cred că pe bună dreptate aţi menţionat că primăria nu se va transforma 
într-un vânător împotriva cetăţenilor care locuiesc în municipiu şi nu au făcut asigurare. Vreau să vă  
întreb câte din locuinţele şi spaţiile municipiului Suceava sunt asigurate până la această dată.
Dl.Primar: Sunt făcute toate documentele şi urmează ca săptămâna viitoare să plătim.
Dl.Iordache: Am trei probleme importante. Prima este cea a arborilor decorativi care au fost afectaţi  
în urma lucrărilor făcute pentru montarea stâlpilor pentru modernizarea iluminatului public. Cred că 
firma care a făcut săpăturile ar trebui să fie trasă la răspundere pentru că pe str. 1 Decembrie cel puţin  
5 tei sunt uscaţi. A doua problemă este cea a reparaţiilor pe care ar trebui să le facă ACET-ul, după ce  
intervin în punctele în care se înregistrează diferite defecţiuni, sunt de proastă calitate sau lipsesc cu 
desăvârşire. A treia problemă este cea a cartelelor despre care vorbeşte Ministerul educaţiei, cercetării,  
tineretului şi sportului este o problemă creată artificial. Problema de fond este aceea că elevi nu vin la  
ore nu că elevii nu intră în şcoală. Absenţa elevilor la şcoală este consemnată de profesorul care are 
ore la clasa respectivă. Practic vreau sa zic că nu are rost să cheltuim banii municipalităţii pentru a  
ponta prezenţa elevilor la şcoală şi mai degrabă am investi aceşti bani în reparaţii şi în dotarea cu  
material didactic a şcolilor. 
Dl.Primar: În ceea ce priveşte iluminatul public noi ne-am făcut datoria şi am discutat cu ei de la  
firma care execută lucrările şi  sunt  surprins de ceea ce spuneţi  d-voastră însă este posibil  şi  vom 
verifica şi vom lua măsuri ca atare.  În ceea ce priveşte reparaţiile făcute de ACET sunt de acord şi o 
să propun să facem o şedinţă extraordinară privind activitatea la ACET, CET şi TERMICA. 
În  ceea  ce  priveşte  a  treia  problemă  nu  putem  să  facem  nimic  dacă  este  un  act  normativ  însă 
deocamdată este în dezbatere publică deşi sunt o parte din şcoli care utilizează aceste cartele de acces. 

Se alege un nou preşedinte pentru şedinţele Consiliului Local.
Dl.Harşovschi îl propune pe dl.Barabaş Vasile.

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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