ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 28 iunie 2007

D-na. Oanea – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrarile şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr.
2.222/22.06.2007, pentru data de 28.06.2007, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 consilieri locali din numărul total de 23 de
consilieri în funcţie, lipseşte motivat: d-na Gabriela Creţeanu şi dl. Vasile Iosub.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, d-na Viceprimar Angela Zarojanu, dl.
Viceprimar Marian Ionescu, dl. Secretar Ioan Ciutac, directori: d-na. Elisabeta Văideanu, dl Mihai
Jitariuc şi dl. Gelu Greceanu, dl. Paul Iftimie – şef Serviciu contencios administrativ juridic, d-na
Violeta Bujorean – şef Serviciu acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea
documentelor, d-na Cerasela Prelipceanu – şef Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, d-ra
Margareta Isăilă – şef Serviciu patrimoniu, d-na Lorena Mureşan - Şef Serviciu evidenţa şi
administrarea imobilelor de locuit, dl. Dan Cîrcu– Şef Serviciu protecţie socială.
Invitaţi : dl. Costică Dăscăliuc – Manager Spitalul Judeţean „Sfântul Ioan cel Nou”
Suceava, d-na Odette Nicolae – Director ASP Suceava, d-na Obreja, dl. Alexandrescu şi alţi
cetăţeni.
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin
Adomnicăi - Crai Nou, dl Mihai Chira – Crai Nou, d-ra Oana Şlemco - Evenimentul de Iaşi şi dl.
Dan Coman - Monitorul de Suceava.
D-na Oanea solicită să se facă propuneri pentru modificarea ordinii de zi.
D-na Iordăchel propune discutarea cu precădere a punctului 3 de pe Ordinea de zi dat
fiind faptul că sunt prezenţi d-na Nicolae şi dl Dăscăliuc, precum şi învoirea domniei sale începând
cu ora 15.
Dl Steiciuc propune discutarea punctelor 11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,27
D-na Oanea - prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot :
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1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 09.05.2007 şi
31.05.2007;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral din venituri proprii pe anul 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul municipiului Suceava a sumei de
400.000 lei Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru finanţarea
cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de
proprietari privind consumul de apă rece potabilă şi canalizare de familia Cojocaru Mihaela iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de
proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 5 familii - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea a 10 apartamente situate în blocurile construite din
fondurile statului, str. Mesteacănului, nr.4, bl.23, sc A, ap.4; str. Amurgului, nr.9, bl. 122, sc C,
ap.6; str. Muncii, nr.2, bl.94, sc B, ap.3; str. Grigore Antipa, nr.7, bl.68, sc C, ap.5; str.
Bistriţei, nr.15, bl.H7, sc A, ap.1; str. Bujorilor, nr.11, bl.104, sc D, ap.2; str. Eroilor, nr.18,
bl.85, sc A, ap.9; str. Iacob Zadik, nr.3, bl.76, sc B, ap.2; str. Vişinilor, nr.4, bl.57, sc B, ap.2;
str. Lt. Mircea Damaschin, nr.16, bl.3, sc A, ap.46 către titularii contractelor de închiriere în
condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 61/1990, republicat şi a Legii nr. 85/1992, republicatăiniţiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de
investiţii „Modernizare strada Mirăuţi”, municipiul Suceava, judeţul Suceava - iniţiatori
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na.
Angela Zarojanu;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de
investiţii „Semaforizarea intersecţiei străzilor M. Damaschin, Amurgului, Calea Unirii – DN 29
- iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava
– d-na. Angela Zarojanu;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de
investiţii „Utilităţi pentru locuinţe petru tineri destinate închirierii Cartier Burdujeni, str.
Privighetorii, etapa a II a, municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de
investiţii „Modernizarea instalaţiilor de alimentare electropompe cu utilizarea convertizoarelor
de frecvenţă” – CET Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism – PUD - iniţiatori
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na.
Angela Zarojanu;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – PUD „Modernizare
Piaţa Agroalimentară „George Enescu” – Aleea Comercială” – Suceava - iniţiatori Primarul
municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na. Angela
Zarojanu;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – PUZ - iniţiatori
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na.
Angela Zarojanu;
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – PUZ pentru construirea
a două locuinţe - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – PUZ pentru construire
„Ansamblu rezidenţial Panoramic” – municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului
Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.06.2007 a unui
număr de trei garaje construite pe terenul municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na.
Angela Zarojanu;
17. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Suceava cu Consiliul Judeţean Suceava iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava
în domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de acordare a dreptului de
superficie pentru terenurile proprietate a municipiului Suceava ocupate de construcţii autorizate
- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Universităţii nr.19, proprietarului
construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv S.C „PYRANIA IMPEX ” S.R.L. iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor parcele de teren
situate în municipiul Suceava, precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei, în vederea
amplasării unor stâlpi de susţinere a reţelei de transmisii servicii de televiziune, internet şi
telefonie din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unei rampe de acces pentru
persoanele cu handicap locomotor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren
proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare
turistică de interes public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre de revocare a HCL nr. 115/2007 privind aprobarea închirierii prin licitaţiei
publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. Calea Unirii fn. precum şi
condiţiile de organizare a licitaţiei - iniţiator consilierul local dl. Niculai Barbă;
25. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor
parcele de teren situate în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Suceava la
Campania „Săptămâna Mobilităţii Europene 2007” - iniţiator consilierul local dl. Viorel
Seredenciuc ;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului
de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism iniţiatori consilierii locali: d-na. Cristina Iordăchel, d-na. Monica Loredana Săndulescu, dl.
Niculai Barbă, dl. Radu Florin Vătafu ;
28. Proiect de hotărâre privind evacuarea administrativă a familiei Obreja Vasile Florin, din
imobilul situat în Suceava, str. Mihai Viteazu nr.52 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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29. Proiect de hotărâre privind actualizarea unei funcţii contractuale - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
30. Informarea Primarului municipiului Suceava referitoare la efectuarea concediului de odihnă
aferent anului 2006, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr.
193/22.06.2007;
31. Adresa de comunicare a hotărârii AGA la S.C. T.P.L. S.A. Suceava nr. 22/17.05.2007
înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 21261/01.06.2007;
32. Diverse.
VOT : DA – 19
Lipsesc din sală d-na Săndulescu şi dl Cosmulese.
Se supune la vot propunerea d-nei Iordăchel de discutare a punctului 3
VOT : DA – 21
Se supune la vot propunerea
11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,27;
VOT : DA – 19
ABŢ – 2

d-lui

Steiciuc

de

discutare

a

punctelor

Se supune la vot propunerea d-nei Iordăchel de învoire începând cu ora 15.
VOT : DA – 21
Dl Alexandrescu distribuie consilierilor locali o petiţie prin care aduce injurii d-lui Primar.
D-na Oanea - prezintă ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi o supune la vot:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare reţea de alimentare cu apă potabilă pe strada Cernăuţi, municipiul
Suceava, judeţul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
2. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. IULIUS MALL
SUCEAVA S.R.L. – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava d-na. Angela Zarojanu;
VOT : DA – 21
PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul municipiului Suceava
a sumei de 400.000 lei Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru
finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează faptul că acest proiect de hotărâre a fost iniţiat în strânsă legătură cu
Spitalul Judeţean de Urgenţă ce va fi construit în municipiul Suceava. Conducerea Spitalului Judeţean
„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava şi ASP Suceava au solicitat alocarea acestei sume de bani, necesară
pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire, în situaţia în care sumele prevăzute iniţial
în bugetul propriu vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielor ocazionate de amenajarea secţiei de
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infecţioase într-un spaţiu privat şi cele de chirie, proiectul va fi condiţionat la plată de Hotărârea de
Guvern în cauză.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism şi
Comisia de tineret – discuţii în plen.
Dl Iordache atrage atenţia asupra faptului că în cererea Spitalului acestă sumă a fost solicitată
pentru amenajarea unui spaţiu nou, iar alocarea se face pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi
gospodărire.
Dl Primar precizează că singura modalitate de sprijinire a desfăşurării activităţii la nivelul
Spitalului este alocarea sumei de 400.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi
gospodărire, iar sumele necesare amenajării unor noi spaţii, respectiv chiria să fie suportate din
bugetul propriu.
Dl Donţu precizează că acest proiect de hotărâre vizează continuarea colaborării şi finanţării
pe un nou segment, însă întreabă cum au fost folosite sumele de bani alocate anterior din bugetul
municipiului Suceava, respectiv 600.000 lei, din care 100.000 lei a fost aprobată la propunerea sa
pentru Secţia de pediatrie şi nou - născuţi.
Dl Primar menţionează că bugetul alocat Spitalului este de 800.000 lei, sumă ce include şi
cele 600.000 lei menţioante de dl Donţu, sume care însă nu au fost încă distribuite.
Dl Barbă solicită lămuriri cu privire la structura Spitalului şi propune a se avea în vedere
posibilitatea construirii unui nou pavilion pentru secţiile din Spitalul Vechi pe o suprafaţă de
3 ha. în vecinătatea Spitalului Judeţean de Urgenţă. De asemenea solicită să se facă toate demersurile
pentru ca Spitalul Judeţean ”Sfântul Ioan cel Nou” să rămână sub subordonarea Consiliului Judeţean
pentru a beneficia în continuare de fonduri de la bugetul de stat şi pentru a putea deservi cetăţenii
întregului judeţ .
Dl Primar precizează că structura secţiilor este o problemă ce ţine de competenţa ASP şi
invită pe d-na Odette Nicolae şi dl. Costică Dăscăliuc să dea lămuririle necesare.
D-na Iordăchel precizează că solicitarea Spitalului a fost pentru finanţarea cheltuielilor de
întreţinere şi gospodărire, cheltuielile legate de chirie şi amenajarea secţiei de boli contagioase
urmând a fi acoperite din fonduri proprii, aceasta este o chestiune de management, iar Departamentul
de Audit din cadrul ASP se va pronunţa asupra oportunităţii utilizării fondurilor.
Dl Vătafu întreabă dacă destinaţia acestor sume de bani este potrivit Expunerii de motive,
Executivul nu va fi nevoit să dea explicaţii Curţii de Conturi, şi consideră că ar fi oportun a se lua în
considerare posibilitatea construirii unui nou pavilion pentru Secţia de boli contagioase în situaţia în
care construirea Spitalului Judeţean de Urgenţă se va face în cel puţin 2 ani, acest provizorat
presupune cheltuirea unor mari sume de bani.
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Dl Primar precizează că banii sunt alocaţi în condiţiile legii pentru acoperirea cheltuielilor de
întreţinere şi gospodărire, chiria va fi plătită de Spital, structurile de control vor verifica modul de
uzilizare a acestor fonduri.
Dl Seredenciuc precizează că de construcţia Spitalului Judeţean de Urgenţă va beneficia atât
Consiliul Local cât şi Consiliul Judeţean Suceava şi întreabă dacă a fost depusă o cerere asemănătoare
de finanţare şi la Consiliul Judeţean.
Este invitată d-na Odette Nicolae – reprezentant ASP Suceava să ia cuvantul de la consola dlui Iosub.
D-na Odette Nicolae mulţumeşte pentru invitaţie, precizează că suma solicitată va fi utilizată
pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire, chiria şi cheltuielile necesare amenajării
spaţiului vor fi plătite de Spital, şi prezintă pe scurt situaţia secţiilor care urmează a fi mutate, astfel:
- Secţia de TBC adulţi cu un număr de 50 de paturi va fi mutată la Spitalul de Boli Infecţioase
Solca unde în acest moment funcţionează o Secţie de Pneumologie;
- Secţia de Pneumologie şi TBC Copii vor rămâne la Spitalul Judeţean Suceava, unde vor fi
distribuiţi doi medici pneumologi în plus faţă de normativ.
- Secţia de boli infecţioase trebuie să funcţioneze la nivelul municipiului Suceava dat fiind
faptul că responsabilii Sistemului de supraveghere a bolilor infecţioase impus de Uniunea Europeană
sunt la Suceava.
- Secţia de Neurologie şi Secţia de Oncologie vor funcţiona în cadrul Spitalului Judeţean
Suceava.
În ceea ce priveşte clădirii Internatului Colegiului de Informatică solicitarea viza funcţionarea
ambulatoriului de specialitate şi a birourilor Spitalului Judeţean. Referitor la propunerea d-lui Barbă,
respectiv construirea unui nou pavilion pentru secţiile din Spitalul Vechi, Ministerul Sănătăţii nu va
accepta dat fiind faptul că Judeţul Suceava are alocate cele mai mari fonduri de investiţii. Referitor la
subordonare, Spitalul Judeţean Suceava va rămâne în subordonarea Consiliului Judeţean şi va deservi
cetăţenii judeţului Suceava nu numai ai municipiului.
Dl Dăscăliuc precizează că pentru ca Spitalul să rămână judeţean acesta trebuie să întrunească
un anumit nivel de dotări al Secţiei de primire a Urgenţelor, dotări pentru care la Consiliul Judeţean
Suceava a fost înaintată o solicitare de finanţare de 800.000 lei, solicitare care urmează a fi supusă
aprobării după rectificarea bugetului.
Dl Seredenciuc întreabă dacă este legal ca Consiliul Local să susţină două Spitale Judeţene.
Dl Primar precizează că Suceava este singurul municipiu reşedinţă de judeţ care nu are un
spital municipal în subordine, domeniul sănătăţii trebuie sprijinit motivat şi de faptul că ponderea cea
mai mare a populaţiei se află în muncipiul Suceava.
Dl Cosmulese consideră utilă şi oportună alocarea sumei de 400.000 lei dat fiind că Legea nr.
95/2006 prevede această posibilitate.
Dl Viceprimar întreabă dacă finanţarea este anuală.
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Dl Primar precizează că această alocare este una totală care completează capitolul Cheltuieli
de întreţinere şi gospodărire.
Dl Jitariu întreabă dacă se cunoaşte nivelul chiriei.
Dl Dăscăliuc menţionează că chiria va fi stabilită în urma unei licitaţii, însă nivelul de piaţă
este de aprox 7,8 euro/mp fără cheltuielile de dotare.
D-na Iordachel precizează că Spitalul Judeţean are finanţare de la Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate pentru servicii medicale, de la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii şi cheltuieli,
de la Consiliul Judeţean şi de la Consiliul Local. Ministerul şi Consiliul Judeţean nu au alocat sume
de bani, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate alocă banii pentru serviciile efectuate. Dacă suma
de 400.000 lei nu va fi aprobată de Consiliul Local oricum aceşti bani vor fi cheltuiţi din fondul de
medicamente şi materiale sanitare, în final cei afectaţi vor fi tot bolnavii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 21
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentaţii de urbanism – PUD iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava –
d-na. Angela Zarojanu;
ART. 1
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism a
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 4 voturi pentru şi 1 abţinere.
D-na Viceprimar precizează că toate cele 4 articole tratează documentaţii de urbanism care
nu necesită probleme deosebite având în vedere că toate sunt pe teren proprietate privată, iar în
absenţa Planului Urbanistic General s-au solicitat PUD – uri.
Dl Seredenciuc întreabă de ce sunt neconcordanţe între titularul certificatului de urbanism,
proprietarul terenului şi solicitant.
Dl Steiciuc precizează faptul că parcela de teren este aceeaşi, neconcordanţele apar ca urmare
a faptului că Planul de situaţie prezentat este unul mai vechi şi a schimbării proprietarului conform
contractului de vânzare – cumpărare care este anexat la documentaţia în cauză.
D-na Viceprimar invită consilierii locali interesaţi să participe la şedinţele Comisiilor de
specialitate sau la Executiv pentru a se clarifica în asemenea situaţii.
Dl Seredenciuc propune amânarea art. 1
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D-na Rangu precizează faptul că avizul favorabil al Comisiei de urbanism reprezintă o
garanţie asupra veridicităţii şi exactităţii celor prezentate.
Dl Cosmulese subscrie la cele precizate de d-na Rangu, iar Comisia de urbanism fiind una cu
o structură complexă reprezintă o garanţie în plus.
Se supune la vot amendamentul d-lui Seredenciuc de amânare a art.1
VOT : DA – 6
NU – 11
ABŢ – 4
Amendamentul nu a trecut.
Se supune la vot art. 1 în forma prezentată
VOT : DA – 16
ABŢ – 5
Articolul a fost aprobat.
ART. 2
Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru,Comisiile de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.
Se supune la vot art. 2
VOT : DA – 21
Articolul a fost aprobat.
ART. 3
Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru,Comisiile de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret – discuţii în plen.
Se supune la vot art. 3
VOT : DA – 21
Articolul a fost aprobat.
ART. 4
Comisia de urbanism a avizat negativ proiectul de hotărâre cu 1 vot pentru, 1 vot împotrivă
şi 3 abţineri, Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret –
discuţii în plen.
Dl Bilius întreabă în numele Comisiei de tineret de ce Comisia de urbanism a avizat negativ
această documentaţie.
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Dl Steiciuc precizează că avizul Comisiei a fost unul negativ motivat de faptul că parcela de
80 mp de teren este situată în Bazar, dar din dosarul prezentat nu a putut fi identificată şi în
perspectiva modernizării Bazarului şi a amenajării traficului din zonă proiectul ne este oportun pentru
moment.
Dl Barbă precizează că avizul negativ al Comisiei se datorează şi faptului că nu există o
reglementare juridică clară a terenurilor din zonă.
Dl Primar precizează că această situaţie a intervenit ca urmare a schimburilor de teren care au
fost făcute.
D-na Rangu consideră că documentaţia poate fi aprobată dat fiind faptul că prin certificatul
de urbanism se solicită şi avizul societăţii care se ocupă de modernizarea Bazarului.
Se supune la vot art. 4
VOT : DA – 5
NU - 5
ABŢ- 11
Articolul nu a fost aprobat.
ART. 5
Se supune la vot art. 5
VOT : DA – 20
ABŢ – 1
Articolul a fost aprobat.
PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – PUD
„Modernizare Piaţa Agroalimentară „George Enescu” – Aleea Comercială” – Suceava iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava –
d-na. Angela Zarojanu;
Dl Primar precizează că acest proiect a fost iniţiat ca urmare a aprobării indicatorilor tehnicoeconomici, acest PUD este necesar pentru a putea emite Autorizaţia de Construire. Solicitări de
concesionare din partea comercianţilor au fost multiple, însă acest lucru nu a fost posibil, motiv
pentru care aceste spaţii trebuie modernizate şi aliniate la standardele europene.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism şi
Comisia de tineret – discuţii în plen.
Dl Barbă întreabă dacă comercianţii din Piaţa Agroalimentară „George Enescu” – Aleea
Comercială” sunt de acord cu propunerea Primăriei.
Dl Primar precizează că acest proiect a fost demarat la iniţiativa acestor comercianţi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
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VOT : DA – 21
Hotărârea a fost aprobată.
D-na Iordăchel părăseşte sala de şedinţe. – Prezenţa este de 20 de consilieri locali.
PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – PUZ iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava –
d-na. Angela Zarojanu;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism a
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru, Comisia de cultură discuţii în plen.
D-na Economu Corina – locatar str. Ştrandului reclamă faptul că locatarii din zonă nu au fost
consultaţi în această problemă şi întreabă care este funcţiunea acestei construcţii „service auto” sau
„staţie ITP”.
Dl Jitariuc precizează că această documentaţie a fost aprobată de Comisia tehnică, iar punerea
în funcţiune presupune existenţa avizelor necesare.
Dl Vasiliu precizează că această hală va funcţiona ca staţie ITP fiind dotată cu un stand de
verificare a noxelor, unul pentru verificarea sistemelor de frânare şi unul pentru verificarea
tahografelor.
Dl Steiciuc menţionează că această neînţelegere a intervenit ca urmare a faptului că în prezent
urmează a se da un statut unei zone deja existente, ştiut fiind faptul că această zona a fost inclusă în
vechiul Plan Urbanisitic General ca zonă de agrement, iar sub presiunea proprietarilor zona s-a
dezvoltat prin construirea de locuinţe pentru care Primăria solicită PUZ. În zonă sunt realizate deja
două Planuri Urbanistice Zonale, însă din punct de vedere urbanistic această zonă este una
compromisă ce nu va putea avea o structură unitară.
Dl Barbă consideră că dacă s-ar fi respectat legislaţia în vigoare – Ordinul nr. 176 al
Ministerului de Resort şi Legea nr. 350/2001, locatarii din zonă ar fi fost consultaţi, consultarea
cetăţenilor este un drept al acestora, situaţie ce nu trebuie privită cu reticenţă.
Dl Jitariuc precizează că această situaţie nu este reglementată de lege, consultarea cetăţenilor
nu produce efecte, ci are doar rol informativ.
Dl Jitariu consideră că deşi consultarea cetăţenilor are doar rol informativ, legea instituie
obligaţia în sarcina elaboratorului de PUZ de a consulta populaţia şi întreabă dacă în PUZ – urile
supuse discuţiei în această şedinţă există vreun document care să ateste consultarea cetăţenilor.
Dl Vătafu consideră că în aceeaşi zonă sunt întocmite prea multe PUZ – uri şi că trebuie
impuse nişte reguli ale comuntăţii.
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Dl Primar precizează că modficarea Legii nr. 350/2001 a determinat constituirea Comisiei
tehnice aflată în subordinea primarului formată din specialişti din domeniul urbanismului, autoritate
competentă să analizeze şi să solicite documentaţiile necesare.
D-na Viceprimar precizează că prin modificarea Legii nr. 350/2001 se solicită PUZ pentru
documentaţii pentru care înainte se solicita PUD, problema existentă pe strada Ştrandului este aceea
că partea stângă este rezidenţială, iar cea dreaptă de servicii.
Dl Steiciuc precizează că potrivit PUG – ului existent, în zonă nu trebuiau să se construiască
nici case şi nici ateliere, fiind o zonă de agrement, acesta este riscul pe care îl suportă proprietarii care
au construit într-o zonă nereglementată din punct de vedere urbanistic. O măsură ce se impune în
acest caz este actualizarea PUG – ului existent.
Dl Primar menţionează că PUG este în lucru, documentaţie pentru a cărei elaborare a fost
alocată suma de 1.500 000 lei.
Dl Caşu întreabă ce înseamnă consultarea populaţiei, cum se realizează şi în cât timp.
Dl Iordache solicită să se respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local.
D-na Săndulescu precizează că elaborarea PUZ îşi găseşte reglementarea în Ordinul
176/2000 care conţine Ghidul şi metodologia de elaborare al conţinutului cadru al PUZ – ului, care
prevede:”Informarea populaţiei asupra intenţiei de elaborare PUZ pentru teritoriul zonei se face prin
grija iniţiatorului. Intenţia elaborării PUZ precum şi scopul elaborării acestuia se aduce la cunoştinţa
populaţiei prin afişarea informaţiilor, publicarea în presă sau difuzarea lor în alte mijloace de
comunicare în masă. Consultările pe parcurs reprezintă o condiţie obligatorie în procedura de
elaborare PUZ prin care colectivitatea locală îşi exprimă punctul de vedere asupra propunerilor
enunţate”.
Reprezentantul locuitorilor din zonă ridică problema inexistenţei canalizării în zonă precum
şi a disconfortului creat de traficul greu pe o infrastructură care nu permite acest lucru.
Dl Donţu consideră că neaprobarea acestui PUZ ar fi un gest discriminatoriu dat fiind faptul
că priveşte o zonă care are ca utilitate prestarea de servicii.
Dl Primar precizează că problema ridicată de reprezentantul locuitorilor este una pertinentă,
în acest sens este depus un proiect de reablitare a infrastructurii şi canalizării din acea zonă la Agenţia
de Dezvoltare N-E pentru obţinerea fondurilor necesare.
Dl Jitariu întreabă dacă cele trei documntaţii PUZ conţin consultarea populaţiei pentru zonele
afectate de acestea.
D-na Viceprimar precizează că există această procedură legală de consultare a populaţiei care
însă nu este obligatorie ci consultativă.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 15
NU – 1
ABŢ – 4
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – PUZ
pentru construirea a două locuinţe - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism a
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru, Comisia de tineret discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 16
NU – 1
ABŢ – 3
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – PUZ
pentru construire „Ansamblu rezidenţial Panoramic” – municipiul Suceava - iniţiatori
Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – d-na.
Angela Zarojanu;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism a
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru şi 1 abţinere, Comisia de tineret discuţii în
plen.
Dl Caşu solicită clarificări în sensul că din documentaţia prezentată suprafaţa de teren nu se
poate identifica şi întreabă de unde apare diferenţa de teren, respectiv Certificatul de Urbanism
presupune o suprafaţă de 21.000 mp, iar PUZ – ul 27.100 mp.
Dl Jitariuc precizează că acest ansamblu de locuinţe se va construi pe teren proprietate privată
pe două parcele de teren în două etape, iar acest PUZ include şi cea de-a doua etapă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 17
ABŢ – 3
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de
30.06.2007 a unui număr de trei garaje construite pe terenul municipiului Suceava – domeniul

12

privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului
Suceava – d-na. Angela Zarojanu;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism a
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru, Comisia de cultură discuţii în plen.
Dl Barbă întreabă dacă aceşti cetăţeni şi-au achitat datoriile legate de terenurile ocupate fără
autorizaţie.
D-na Viceprimar precizează că eliberarea certificatului de urbanism este condiţionată de
lipsa datoriilor la bugetul local.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 18
ABŢ – 2
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor
parcele de teren situate în municipiul Suceava, precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei, în
vederea amplasării unor stâlpi de susţinere a reţelei de transmisii servicii de televiziune,
internet şi telefonie din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism a
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru, Comisia de tineret discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 17
ABŢ – 3
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de
teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unei rampe de acces
pentru persoanele cu handicap locomotor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotătrâre se referă la un caz deosebit, concesiunea
fiind necesară pentru amenajarea unei rampe de acces pentru o persoană cu handicap locomotor.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism a
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru.
Dl Barbă consideră că perioada acestei concesiuni ar trebui să fie de 20 ani.
Dl Primar precizează că în situaţie propusă de dl Barbă se schimbă redevenţa.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 20
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de
teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de
informare turistică de interes public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism a
avizat favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 19
ABŢ - 1
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 24 Proiect de hotărâre de revocare a HCL nr. 115/2007 privind aprobarea
închirierii prin licitaţiei publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. Calea
Unirii fn. precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei - iniţiator consilierul local dl. Niculai
Barbă;
Comisia de servicii şi Comisia de cultură a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia
de urbanism a avizat negativ proiectul de hotărâre cu 3 voturi împotrivă, 2 abţineri şi 1 discuţii în
plen, Comisia economică şi Comisia de tineret – discuţii în plen.
Dl Barbă precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre ca urmare atât a Raportului de
control preliminar efectuat la Primăria municipiului Suceava în data de 25.04.2007 prin care se
suspendă activitatea de concesionare la nivelul municipiului Suceava, a faptului că staţia de autobuz
unde este situată această suprafaţă de teren urmează să intre în programul unitar de modernizare a
staţiilor de autobuz, cât şi datorită disconfortului pe care îl produce în trafic.
Dl Steiciuc consideră că măsura propusă este discriminatorie, în consecinţă ar trebui anulate
toate concesiunile şi închirierile anterioare, iar modalitatea de anulare este una anormală.
Dl Iordache consideră că zonele municipiului Suceava trebuie tratate diferit pentru că sunt
dezvoltate diferit, tocmai pentru a stimula investiţiile şi în Cartierul Burdujeni sau Iţcani şi a dezvolta
în mod uniform toate zonele din municipiul Suceava.
Dl Donţu propune un amendament, respectiv introducerea unui Art. 2 cu următorul conţinut:
„Se revocă prevederile art. 1 din HCL nr. 120/27.04.2006 prin care s-a aprobat concesionarea fără
licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 15.95 mp S.C. LOCUINŢA 2000 S.R.L.”.
D-na Săndulescu precizează în calitate de administrator al S.C. LOCUINŢA 2000 S.R.L că a
solicitat concesionarea suprafeţei de 15.95 mp pentru extinderea unui spaţiu proprietate privată la
nivelul celor din vecinătate, respectiv Punctul de lucru al Băncii Transilvania din Cartierul George
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Enescu. În acestă situaţie sunt 3 firme: SC Casa Plus SRL, SC LOCUINŢA 2000 SRL şi SC OOPS
SRL care în baza HCL nr. 120/2006 s-au extins sau urmează să se extindă. Astfel HCL nr 120/2006
şi-a produs efectele, este obţinută autorizaţia de construire, deci dl Donţu poate solicita revocarea
acesteia doar la instanţa competentă.
Dl Barbă precizează că a iniţiat acest proiect de hotărâre de revocare a HCL nr. 115/2007 în
această şedinţă tocmai pentru că hotărârea nu şi-a produs efectul.
Dl Andronache consideră că amendamentul d-lui Donţu trebuie retras dat fiind faptul că vidul
de putere şi de legislaţie nu trebuie să afecteze această activitate la nivelul muncipiului Suceava.
D-na Oanea îl întreabă pe dl Secretar dacă este posibilă din punct de vedere legal
introducerea amendamentului formulat de dl. Donţu.
Dl Secretar precizează faptul că HCL nr. 120/2006 nu poate fi revocată ca amendament, ci
trebuie iniţiat un proiect de hotărâre în acest sens.
D-na Săndulescu precizează că principalul efect produs de HCL nr. 120/2006 a fost emiterea
Autorizaţiei de Construire, şi consideră că propunerea d-lui Donţu este o jignire adusă.
Dl Donţu nu este de acord cu cele menţionate de dl Secretar, îşi menţine amendamentul şi
propune realizarea unui parteneriat pentru a elimina problemele din domeniul urbanismului.
D-na Oanea consideră că acest proiect de hotărâre ar trebui retras de iniţiator.
Dl Barbă nu este de acord cu propunerea d-nei Oanea motivat de faptul că amânarea sau
retragerea lui are drept consecinţă producerea efectelor HCL nr. 115/2007.
Dl Seredenciuc consideră că hotărârea a cărei revocare se solicită trebuia anexată proiectului
de hotărâre.
Dl Secretar precizează că nu poate împiedica supunerea la vot a unui amendament, ci doar
informează asupra legalităţii, iar în situaţia în care amendamentul va fi aprobat nu va contrasemna
hotărârea.
Se supune la vot amendamentul d-lui Donţu de introducere unui articol 2 cu următorul
conţinut:„Se revocă prevederile art. 1 din HCL nr. 120/27.04.2006 prin care s-a aprobat
concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 15.95 mp S.C. LOCUINŢA 2000
S.R.L.”.
D-na Săndulescu nu votează.
VOT : DA – 2
NU – 7
ABŢ– 10
Amendamentul nu a fost trecut.
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Se supune la vot punctul nr. 24 - Proiect de hotărâre de revocare a HCL nr. 115/2007
privind aprobarea închirierii prin licitaţiei publică a unei parcele de teren situate în municipiul
Suceava str. Calea Unirii fn. precum şi condiţiile de organizare a licitaţiei - iniţiator consilierul
local dl. Niculai Barbă:
VOT: DA - 4
NU – 12
ABŢ – 4
Din cauza unei defecţiuni tehnice d-na Mandache a votat de la consola d-lui. Iosub.
Hotărârea nu a fost aprobată.
Pauză 10 minute.
Se reiau lucrările şedinţei.
Dl Alexandrescu solicită preşedintelui de şedinţă d-nei Elena Oanea introducerea pe ordinea
de zi a petiţiei pe care dumnealui a distribuit-o la începutul şedinţei.
D-na Oanea – preşedintele de şedinţă i-a explicat că potrivit prevederilor Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava nu poate introduce un punct
suplimentar pe ordinea de zi dacă aceasta a fost votată şi în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr.
215/2001, petiţiile nu pot fi incluse pe ordinea de zi fără a fi însoţite de Raportul serviciului de
specialitate.
Dl Alexandrescu îşi exprimă într-un mod vehement nemulţumirea proferând o serie de injurii
la adresa d-lui Primar din care cităm : „ Hoţule, hoţule, hoţule, staţi la masă cu un hoţ!
Incompetentule! Anagramatule! Am să te termin, am să apelez la Preşedintele României pentru că am
fost coleg cu Maria soţia dânsului! Am să te desfiinţez!”
Dl Alexandrescu părăseşte sala de şedinţe a Consiliului Local continuând injuriile şi
ameninţările.
Dl Primar solicită consemnarea cu exactitate a celor declarate de dl. Alexandrescu în sensul
folosirii lor ca probă în Instanţă, amintind că există un precedent, în această situaţie fiind puşi şi foştii
Primari ai Sucevei, dl. Constantin Sofroni şi dl. Marian Ionescu.
PUNCTUL 27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism - iniţiatori consilierii locali: d-na. Cristina Iordăchel, d-na. Monica
Loredana Săndulescu, dl. Niculai Barbă, dl. Radu Florin Vătafu ;
Dl Barbă precizează că acest proiect de hotărâre are drept scop suplinirea vidului legislativ
existent în ceea ce priveşte participarea populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, şi pentru a elimina politizarea şedinţelor propune ca acest proiect de hotărâre să fie
iniţiat de toţi consilierii locali interesaţi. De asemenea acest proiect de hotărâre are ca finalitate
eliminarea diferenţelor existente între situaţia din teren şi aprobările primite iniţial.
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Dl Vătafu precizează că a participat în calitate de iniţiator la acest proiect de hotărâre ca
urmare a sesizării primite din partea unor cetăţeni care au probleme datorită faptului că nu au fost
consultaţi cu privire la construcţiile realizate în vecinătatea caselor, este vorba de dl. Croitoru Dorin
domiciliat in str. Narciselor, nr. 5, care are depusă o sesizare în acest sens la Primăria muncipiului
Suceava.
Dl Primar precizează în legătură cu cele afirmate de dl Vătafu că specialiştii şi-au spus
cuvântul, proprietarul are toate avizele legale emise de organele abilitate, Compartimentul Disciplina
în Construcţii va verifica dacă se respectă documentaţiile aprobate.
Comisia de urbanism a avizat negativ proiectul de hotărâre cu 1 voturi împotrivă, 2 abţineri,
2 voturi pentru şi 1 discuţii în plen, Comisia de cultură a avizat favorabil proiectul de hotărâre,
Comisia economică, Comisia de servicii şi Comisia de tineret – discuţii în plen.
Dl Vătafu solicită verificarea stadiului petiţiei cetăţenilor din zona Liceului Alimentar şi să se
comunice răspunsul competent pentru ca aceştia să se poată adresa instanţei.
Dl Caşu solicită respectarea Legii nr. 215/2001 şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava, şi recomandă d-lui Barbă să retragă acest
proiect de hotărâre pentru a da curs propunerii făcute iniţial de a participa cât mai mulţi consilieri
locali ca inţiatori ai acestui proiect.
Dl Steiciuc precizează că pentru realizarea acestui Regulament de organizare şi desfăşurare a
procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
este necesară pe lângă participarea consilierilor locali a legiuitorului, a unor jurişti, a specialiştilor din
Comisia tehnică şi din domeniul urbanismului.
Dl Seredenciuc consideră că aceste intervenţii reprezintă de fapt refuzul colegilor de a
accepta consultarea populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
D-na Viceprimar subscrie la cele menţionate de dl Steiciuc şi precizează faptul că
Regulamentul propus de dl Barbă se suprapune legii, cetăţenii sunt consultaţi în cadrul activităţilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelul municipiului Suceava în baza legii, fără a exista un
regulament.
Dl Iordache precizează că acest regulament este o prevedere a legii, acest proiect nu se
justifică deoarece se suprapune cu o lege deja existentă.
Dl Jitariu consideră oportun acest proiect de hotărâre şi precizează că acesta are rolul să
completeze vidul legislativ existent referitor la consultarea populaţiei în cadrul activităţilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism.
D-na Viceprimar atrage atenţia asupra faptului că acest proiect de hotărâre nu cuprinde un
Regulament de organizare şi desfăşurare a procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor
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de amenajare a teritoriului şi de urbanism propriu – zis, ci preia nişte prevederi legale care nu necesită
o dublă reglementare.
Dl Donţu consideră că acest proiect de hotărâre este unul incomplet şi superficial care nu
clarifică problema participării populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism.
Dl Barbă retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi sub rezerva ca până la şedinţa
viitoare colegii consilieri locali să intervină cu propuneri pentru realizarea unui Regulament de
organizare şi desfăşurare a procesului de participare a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism funcţional.
D-na Săndulescu retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
Dl Vătafu retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi.
Dl Steiciuc solicită să fie învoit de la lucrările şedinţei
VOT : DA – 20
Sunt prezenţi 19 consilieri locali.
Dl Iordache propune discutarea punctului 28 dat fiind faptul că d-na Obreja este prezentă în
sala de şedinţe a Consiliului Local.
VOT : DA – 18
ABŢ – 1
PUNCTUL 28 Proiect de hotărâre privind evacuarea administrativă a familiei Obreja Vasile
Florin, din imobilul situat în Suceava, str. Mihai Viteazu nr.52 - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Dl Primar solicită să se respecte legea şi să se dea dovadă de obiectivitate în tratarea acestui
caz. În prezent motivat de faptul că pentru această locuinţă nu există un contract de închiriere, şi că
familia Obreja nu locuieşte în acest imobil, Comisia Socială potrivit criteriilor stabilite de lege a
repartizat această locuinţă unei familii nevoiaşe cu doi copii.
D-na Obreja precizează că nu locuieşte în imobiliul din strada Mihai Viteazu nr. 52, imobil
aflat într-o stare avansata de degradare şi propune amânarea discutării acestei evacuări dat fiind faptul
că pe rolul Instanţei judecătoreşti există o plângere penală împotriva unui funcţionar public din cadrul
Primăriei municipiului Suceava.
Dl Primar precizează că orice funcţionar public care a greşit va fi tras la răspundere potrivit
legii.
Dl Barbă întreabă dacă pentru această evacuare este necesară o Hotărâre de Consiliu Local.
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Dl Secretar precizează că imobilul fiind al Consiliului Local pentru evacuarea administrativă
a chiriaşului este necesară o Hotărâre de Consiliu Local, Poliţia nu poate interveni în acest sens în
lipsa unei hotărâri.
Dl Jescu o întreabă pe d-na Obreja unde locuieşte în momentul de faţă.
D-na Obreja declară că nu are casă şi că locuieşte cu chirie pe str. Oituz.
Dl Vătafu o invită pe d-na Lorena Mureşan să clarifice situaţia.
D-na Mureşan precizează că familia Obreja a fost evacuată prima dată în anul 2000 din
locuinţa care face obiectul acestui proiect de hotărâre, care este situată în str. Mihai Viteazu nr. 52,
într-un imobil compus din 3 locuinţe, una a Primăriei şi două proprietate personală. În acest caz după
mai multe procese, nu s-a făcut dovada plăţii acestei locuinţe, motiv pentru care Instanţa a dispus
rezoluţiunea contractului de vânzare – cumpărare. Referitor la plângerea penală, Instanţa a dispus
neînceperea urmăririi penale în acest caz.
Dl Primar solicită să se dea dovadă de autoritate a administraţiei locale şi să se deblocheze
această locuinţă ocupată abuziv în ultimii 7 ani, locuinţă în care familia Obreja nu locuieşte.
Comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisiile de specialitate –
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 8
NU - 1
ABŢ -10
Hotărârea nu a fost aprobată.
PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de
09.05.2007 şi 31.05.2007;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism –
discuţii în plen.
Dl Vătafu are o observaţie la procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de
31.05.2007, respectiv intervenţia d-nei Oanea care în calitate de preşedinte de şedinţă a dispus
sancţionarea cu avertisment d-lui Vătafu pentru că a părăsit sala de şedinţe şi consideră măsura
dispusă incorectă, ilegală, care nu respectă legislaţia şi Regulamentul în vigoare din care dă citire
art.132 şi art. 57, potrivit cărora această măsură nu poate fi dispusă în lipsa persoanei la care se referă.
Părăsirea sălii de şedinţă a fost în semn de protest ca şi în cazul consilierilor locali PSD care nu au
fost sancţionaţi, solicită să se revină prin retragere asupra acestui avertisment şi îşi cere scuze
consilierilor locali pentru faptul că nu şi-a motivat gestul de protest la momentul respectiv.
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D-na Oanea precizează faptul că decizia de sancţionare viza atitudinea d-lui Vătafu faţă de
consilierii locali, iar în situaţia în care domnia sa şi-a cerut scuze, retrage sancţiunea.
Dl Barbă solicită să se rectifice în procesul verbal al şedinţei Consiliului Local din data de
31.05.2007, d-na Cerasela Prelipcean – Şef Serviciu urbanism şi amenajarea teritoriului, şi
întreabă dacă s-au primit lămuriri din partea Tribunalului Suceava, la solicitarea d-lui Iordache,
referitor la hotărârile diferite date în cazuri similare.
Dl Secretar precizează că dl. Iordache a solicitat public acest fapt, o adresă oficială în acest
sens nu a fost transmisă.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al muncipiului Suceava din data
de 09.05.2007
VOT : DA – 17
ABŢ – 2
Procesul verbal a fost aprobat.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al muncipiului Suceava din data
de 31.05.2007
VOT : DA – 17
ABŢ – 2
Procesul verbal a fost aprobat.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2007 - iniţiator Primarul
municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că această rectificare este necesară datorită solicitării Şcolii generale nr.
3 ca urmare a dării în folosinţă a bazinului de înot.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism –
discuţii în plen.
Dl Barbă întreabă dacă sumele aprobate din bugetul local şi prin Hotărâre de Guvern, Şcolii
generale nr. 3 au fost alocate.
Dl Primar precizează că au fost alocate într-o primă fază 500.000 lei.
Dl Iordache ridică problema reparaţiilor ce trebuie efectuate la şcoli în perioada vacanţei
elevilor şi propune ca sumele alocate în buget să fie puse la dispoziţia unităţilor de învăţământ pentru
demararea acestor activităţi.
Dl Primar menţionează că această acţiune este sprijinită, în luna iulie vor fi supuse dezbaterii
rectificări bugetare în acest sens, iar execuţia bugetară va fi făcută la data de 30.06.2007.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 19
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate
către asociaţia de proprietari privind consumul de apă rece potabilă şi canalizare de familia
Cojocaru Mihaela - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism –
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 19
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate
către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 5 familii iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism –
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 19
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind vânzarea a 10 apartamente situate în blocurile
construite din fondurile statului, str. Mesteacănului, nr.4, bl.23, sc A, ap.4; str. Amurgului, nr.9,
bl. 122, sc C, ap.6; str. Muncii, nr.2, bl.94, sc B, ap.3; str. Grigore Antipa, nr.7, bl.68, sc C, ap.5;
str. Bistriţei, nr.15, bl.H7, sc A, ap.1; str. Bujorilor, nr.11, bl.104, sc D, ap.2; str. Eroilor, nr.18,
bl.85, sc A, ap.9; str. Iacob Zadik, nr.3, bl.76, sc B, ap.2; str. Vişinilor, nr.4, bl.57, sc B, ap.2; str.
Lt. Mircea Damaschin, nr.16, bl.3, sc A, ap.46 către titularii contractelor de închiriere în
condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 61/1990, republicat şi a Legii nr. 85/1992, republicatăiniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre se referă la apartamente care erau într-o
stare deplorabilă, cu datorii foarte mari la asociaţiile de proprietari care au fost preluate în chirie de
persoane care au achitat aceste datorii, iar corect şi moral este să se acorde posibilitatea cumpărării de
către persoanele care au cheltuit sume foarte mari de bani.
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Dl Vătafu solicită informaţii cu privire la preţuri.
Dl Primar precizează că preţurile sunt stabilite potrivit legii şi sunt prezentate în fişele de
calcul anexate.
Dl Bosancu solicită să se trimită răspuns oficial şi celor care au solicitat cumpărarea
apartamentelor dar care nu se regăsesc în cele 10 care fac obiectul acestui proiect de hotărâre.
Dl Primar precizează că se va da posibilitatea achiziţionării apartamentelor tuturor celor aflaţi
în această situaţie.
Dl Barbă consideră că aceste apartamente nu trebuie vândute, ar trebui făcute evaluări ale
costurilor aferente lucrărilor efectuate care să fie decontate din chirie. În cazul vânzării lor propune
identificarea tuturor chiriaşilor aflaţi în această situaţie pentru ca toate apartamentele să fie vândute.
Dl Primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi urmând a fi iniţiat un proiect mai
amplu în acest sens.
Proiectul de hotătrâre a fost retras.
PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la
obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mirăuţi”, municipiul Suceava, judeţul Suceava iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava –
d-na. Angela Zarojanu;
Dl Primar precizează că modernizarea acestei străzi este inclusă în Strategia aprobată pentru
reparaţiile străzilor din municipiul Suceava.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de servicii,
Comisia de urbanism– discuţii în plen.
Dl Barbă consideră că ar trebui corelate lucrările de reabilitare efectuate din bugetul local cu
cele realizate prin Probramul ISPA şi solicită d-lui Primar lista străzilor care urmează a fi reabilitate
prin Programul ISPA sau a lucrărilor care urmează a fi realizate, pentru a fi făcute publice. De
asemenea solicită reabilitarea provizorie a străzii George Coşbuc.
Dl Primar precizează că Programul ISPA are termen de implementare 2007 – 2010, iar lista
va fi pusă la dispoziţie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 18
ABŢ - 1
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Hotărârea a fost aprobată.
Pauză 10 minute.
Se reiau lucrările şedinţei.
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la
obiectivul de investiţii „Semaforizarea intersecţiei străzilor M. Damaschin, Amurgului, Calea
Unirii – DN 29 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul
municipiului Suceava – d-na. Angela Zarojanu;
Dl Primar precizează că intersecţia străzilor M. Damaschin, Amurgului, Calea Unirii–DN 29
este foarte aglomerată, circulaţia trebuie fluidizată prin semaforizarea intersecţiei şi sincronizarea cu
sens giratoriu la Burdujeni.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Dl Vătafu intervine cu recomandări, astfel soluţia în acest caz nu este semaforizarea deoarece
ar fracţiona traficul, străzile de pe partea dreaptă să fie cu sens unic, cu întoarcere pe str. Tineretului
sau str. Calea Burdujeni.
Dl Primar precizează că aceasta a fost soluţia pentru moment propusă de specialiştii de la
Poliţia Circulaţiei Suceava.
Dl Bosancu consideră că dat fiind numărul mare de semafoare soluţia este fie reglarea
semafoarelor prin procedura „unda verde” sau distanţarea trecerilor de pietoni.
Dl Bilius subscrie la propunerea d-lui Primar de fluidizare a acestei intersecţii şi consideră
oportună montarea unui semafor în zonă.
D-na Viceprimar precizează că acest proiect vizează şi circulaţia pietonilor dat fiind faptul că
este o zonă foarte aglomerată, iar stabilirea sensurilor unice se va face printr-un studiu de circulaţie ce
va fi realizat într-o etapă următoare, soluţia optimă pentru moment este montarea unui semafor şi
amenajarea unei treceri de pietoni.
Dl Donţu consideră că circulaţia de la intersecţia străzilor Ana Ipătescu cu Alexandru
Ienceanu ar trebui fluidizată.
Dl Seredenciuc ridică problema intersecţiei străzilor Calea Obcinilor şi Dornelor.
Dl Primar precizează că aceste propuneri vor fi demarate într-o etapă următoare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 17
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ABŢ - 2
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivele de investiţii „Utilităţi pentru locuinţe petru tineri destinate închirierii Cartier
Burdujeni, str. Privighetorii, etapa a II a, municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Dl Primar preicizează că acest proiect de hotărâre este necesar pentru racordul la utilităţi a
celor 6 blocuri din cartierul Privighetorii.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 19
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la
obiectivul de investiţii „Modernizarea instalaţiilor de alimentare electropompe cu utilizarea
convertizoarelor de frecvenţă” – CET Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că scopul final al acestei modernizări este reducerea costurilor de
producere a gigacaloriei.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Dl Barbă aminteşte de convocarea unei şedinţe extraordinare de Consiliu Local pentru
discutarea situaţiei existente la societăţile aflate în subordinea Consiliului Local, respectiv SC ACET
SA, SC Termica SA şi SC TPL SA.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 18
ABŢ - 1
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Suceava cu Consiliul
Judeţean Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
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Dl Primar precizează că proiectul de hotărâre presupune asocierea în vederea desfăşurării
unui eveniment important, cu participanţi din 4 regiuni, municipalitatea va pune la dispoziţie
Stadionul Areni, utilităţile şi suma de 10.000 lei.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Dl Seredenciuc propune ca în contractul de asociere, articolul privind Contribuţia părţilor la
Contribuţia Consiliului Judeţean în loc de sumele ce vor rezulta a fi necesare să se treacă suma de
13.000 lei.
Dl Secretar precizează că acest lucru nu este posibil dat fiind faptul că Consiliul Local nu este
în măsură să stabilească suma ce urmează a fi cheltuită de Consiliul Judeţean.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 19
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 18 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 menţionează că acest proiect este necesar pentru casarea unor bunuri de către SC
Termica SA Suceava.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Dl Vătafu propune un amendament în sensul ca hotărârea să fie dusă la îndeplinire de
Primarul municipiului Suceava şi SC Termica SA, dat fiind faptul că SC Termica SA realizează
casarea acestor bunuri.
Se supune la vot amendamentul d-lui Vătafu
VOT : DA – 19
Amendamentu a trecut.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat
VOT : DA – 18
ABŢ - 1
Hotărârea a fost aprobată.
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PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de acordare a
dreptului de superficie pentru terenurile proprietate a municipiului Suceava ocupate de
construcţii autorizate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre presupune prelungirea contractelor de
superficie existente.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 16
ABŢ - 3
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei
parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Universităţii nr.19,
proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv S.C „PYRANIA
IMPEX ” S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că acest proiect de hotărâre presupune acordarea dreptului de superficie
pentru terenul pe care se află construcţia S.C „PYRANIA IMPEX ” S.R.L.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 17
ABŢ - 2
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 25 Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie
publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului
Suceava;
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Dl Caşu consideră că dat fiind faptul că acest proiect priveşte cazuri sociale, suma de 84
euro/mp este mare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
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VOT : DA – 18
ABŢ - 1
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 26 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al
municipiului Suceava la Campania „Săptămâna Mobilităţii Europene 2007” - iniţiator
consilierul local dl. Viorel Seredenciuc;
Dl Seredenciuc precizează că această Campanie presupune găsirea unor mijloace alternative
de transport în oraş, într-o primă fază propune înscrierea municipiului Suceava pe site-ul organizaţiei.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
D-na Viceprimar precizează că municipiul Suceava participă la acest proiect generos încă din
anul 2004, fiind înscris pe site-ul Mobility Week şi toate solicitările din proiect au fost puse în
practică.
Dl Seredenciuc subscrie la cele menţionate de d-na Viceprimar şi propune demararea unor
acţiuni proprii în acest sens.
Dl Barbă propune ca spaţiu creat pe perioada desfăşurării acestui proiect să fie destinat
parcării autoturismelor cetăţenilor care vin să-şi rezolve problemele la Primăria municpiului Suceava.
Dl Donţu consideră prezenţa permanentă a echipajului de Poliţie în intersecţia din vecinătatea
Primăriei inutilă şi costisitoare.
Dl Primar precizează că prezenţa permanentă a echipajului de Poliţie este o măsură impusă
de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 8
NU - 3
ABŢ- 8
Hotărârea nu a fost aprobată.
Dl Seredenciuc întreabă dacă respingerea acestui proiect de hotărâre presupune retragerea
municipiului Suceava din cadrul acestui proiect.
D-na Viceprimar precizează că municipalitatea este implicată încă din 2004 şi va rămâne
chiar dacă proiectul de hotărâre a fost respins.
PUNCTUL 29 Proiect de hotărâre privind actualizarea unei funcţii contractuale - iniţiator
Primarul municipiului Suceava;
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Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 19
Din cauza unor de fecţiuni tehnice se reia votul
VOT : DA – 19
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 30 Informarea Primarului municipiului Suceava referitoare la efectuarea
concediului de odihnă aferent anului 2006, înregistrată la Consiliul Local al municipiului
Suceava sub nr. 193/22.06.2007;
Consilierii locali au luat la cunoştinţă informarea cu privire la concediul Primarului
muncipiului Suceava dl Ion Lungu şi a cererii de concediu a Viceprimarului municipiului
Suceava dl Marian Ionescu începând cu data de 16.07.2007.
Dl Caşu ridică problema persoanei care înlocuieşte Primarul în acest caz.
Dl Secretar precizează că această problemă se pune în situaţia în care funcţia este vacantă, nu
şi în acest caz.
PUNCTUL 31 Adresa de comunicare a hotărârii AGA la S.C. T.P.L. S.A. Suceava nr.
22/17.05.2007 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 21261/01.06.2007;
Comisiile de specialitate au luat act de cele prezentate.
Dl Donţu prezintă pe scurt situaţia proceselor aflate pe rolul instanţei între S.C. TPL S.A. şi
S.C. TA S.A. Suceava şi solicită sprijinul d-lui Secretar în acest sens.
Dl Seredenciuc întreabă dacă S.C. TPL S.A. Suceava are angajat jurist cu carte de muncă,
cine a apărat interesele societăţii în procesele de evacuare şi consideră că ar trebui luat în considerare
instituirea unui Consiliu de administraţie în cadrul societăţii.
Dl Donţu îi sugerează d-lui Seredenciuc ca pentru a primi un răspuns în acest sens să se
adreseze administratorului unic al societăţii, iar în ceea ce priveşte instituirea Consiliului de
administraţie, acest lucru nu este justificat din moment ce sub coordonarea Administratorului unic
S.C. TPL S.A. Suceava a înregistrat profituri remarcabile, fiind cea mai profitabilă societate aflată în
subordinea Consiliului Local.
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Dl Vătafu precizează în calitate de membru AGA la S.C. TPL S.A. că nu are nimic de ascuns,
că îi va pune la dispoziţie d-lui Seredenciuc toate documentele pe care le va solicita, inclusiv raportul
juristului angajat prin colaborare referitor la situaţia proceselor S.C. TPL S.A. aflate pe rolul instanţei
judecătoreşti.
Ordinea de zi suplimentară
PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare reţea de alimentare cu apă potabilă pe strada Cernăuţi,
municipiul Suceava, judeţul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
Dl Primar precizează că Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă pe strada Cernăuţi
trebuie realizată din bugetul local, iar apoi strada trebuie transferată la Ministerul Transporturilor
pentru reabilitare din punct de vedere al asfaltării, pentru a putea fi prinsă în Programul de asfaltări al
anului 2008.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de urbanism–
discuţii în plen.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
VOT : DA – 17
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. IULIUS
MALL SUCEAVA S.R.L. – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
Viceprimarul municipiului Suceava d-na. Angela Zarojanu;
Dl Primar precizează că această asociere este necesară pentru eliberarea Autorizaţiei de
Construire, condiţionată de realizarea fluxului de circulaţie din zonă, asociere care s-a realizat şi în
cazul Kaufland, Selgros şi Galleria.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de cultură şi
Comisia de urbanism– discuţii în plen.
Dl Donţu consideră că în Contractul de asociere la Contribuţia municipiului Suceava
formularea „punerea la dispoziţia SC IULIUS MALL SUCEAVA SRL a suprafeţelor de teren
necesare situate în Suceava, str. Calea Unirii, nr.22” este prea vagă şi propune un amendament în
sensul înlocuirii cu sintagma „…suprafaţa necesară – 8.900 mp …”
Se supune la vot amendamentul d-lui Donţu
VOT : DA – 16
ABŢ – 3
Amendamentul a trecut.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat
VOT : DA – 16
ABŢ - 3
Hotărârea a fost aprobată.
PUNCTUL 32 – Diverse – Ordinea de zi iniţială
32.1 Dl Vătafu solicită sistematizarea străzii Energeticianului pentru asigurarea unui drum de
acces corespunzător.
32.2 Dl Primar precizează că regretă incidentul neplăcut din această şedinţă, cele prezentate
de dl Alexandrescu sunt calomnii nefondate şi îşi rezervă dreptul de a-l acţiona în instaţă şi propune
aprobarea interzicerii accesului d-lui Alexandrescu în sala de şedinţe. De asemenea precizează că
există un precedent, în această situaţie au fost puşi şi foştii Primari ai Sucevei, dl. Constantin Sofroni
şi dl. Marian Ionescu.
Dl Cosmulese dă citire petiţiei d-lui Alexandrescu : „ În seara zilei de duminică 3 iulie
anul curent…” punctând neconcordanţa dintre data înregistrării petiţiei şi data din cuprinsul acesteia.
Dl Donţu consideră că a interzice accesul d-lui Alexandrescu în sala de şedinţe a
Consiliului Local al municipiului Suceava înseamnă de fapt a-i acorda o importanţă inutilă, toţi cei
prezenţi cunosc comportamentul d-lui Alexandrescu, iar în situaţia în care vor fi probleme acesta va fi
evacuat de către Poliţia Comunitară.
Dl Primar subscrie la propunerea d-lui Donţu.
32.3 Dl Iordache solicită Compartimentului Disciplina în construcţii să prezinte până la
şedinţa viitoare un raport asupra modului în care au sunt respectate autorizaţiile de construire în
perioada 2004 – 2007. De asemenea propune montarea unor cişmele pe teritoriul municipiului
Suceava date fiind temperaturile foarte ridicate înregistrate.
32.3 Dl Bilius propune realizarea de marcaje pentru piste de biciclete.
32.4 D-na Săndulescu îl întrebă pe dl Donţu din perspectiva moralităţii cum a fost ales
dl.Gaftoneanu prin firma sa să reprezinte SC TPL SA Suceava, în situaţia în care este angajat al
Camerei de Comerţ şi Industrie.
Dl Donţu îi sugerează d-nei Săndulescu sa-i adreseze aceste întrebări administratorului
unic al societăţii, însă solicită să se reţină faptul că din punct de vedere juridic societatea trebuie să
„se bată” cu decanul Baroului din Sibiu, cu avocatul Ursu, un jurist de la Sibiu şi unul de la Suceava,
iar „din perspectiva concesiunii dumneavoastră au fost peste 20 de cazuri când aţi făcut lobby la
consilierii locali pentru a vă trece anumite proiecte de hotărâre din domeniul urbanismului care vor fi
prezentate în şedinţa viitoare a Consiliului Local”.
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32.5 Dl Barbă propune demararea unei activităţi de identificarea arborilor şi a altor factori de
risc din municipiul Suceava şi cosmetizarea lor, date fiind prognoza meteo şi fenomenele
meteorologice care sunt în desfăşurare în această perioadă.
Dl Primar precizează faptul că încă de anul trecut s-a desfăşurat o puternică campanie de
identificare şi cosmetizare a arborilor care puneau în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor municipiului
Suceava, campanie care este în desfăşurare şi în acest moment.
32.6 Dl Barbă propune ca anul viitor premierea olimpicilor şi a elevilor cu rezultate deosebite
să se facă într-un cadru festiv mai adecvat decât cel din anul acesta.
Dl Primar menţionează că pe viitor se va ţine cont de propunerea d-lui Barbă.

D-na. Oanea declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Suceava din data de 28 iunie 2007 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ELENA OANEA

SECRETAR MUNICIPIU
Jr. IOAN CIUTAC

ÎNTOCMIT
GRĂMADĂ ANCUŢA
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