ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 23octombrie 2008
Dl. Seredenciuc – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr.
2822/20.10.2008, pentru data de 23.10.2008, ora 12,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 21 consilieri locali ,lipsind motivat dl. Cretu
Silviu Cristinel si dl. Iordache Virginel.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na
Elisabeta Vaideanu – director Directia buget contabilitate , fiscalitate, d-na Cerasela Prelipceanudirector Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,dl Mihai Jitariuc –director Directia Patrimoniu
, dl. Florin Cerlincă- director Directia Generala Tehnica si de Investitii, dl. Greceanu Gelu- director
Directia Administratia Pietelor , dl.Paul Iftimie-sef Serviciul administrativ contencios juridic, d-na
Violeta Bujorean – şef Serviciu acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea
documentelor, , Dl. Hanceriuc Mihai-sef Serviciu asociatii de proprietari, d-na Ileana Amariei –sef
Serviciu autorizare corp control comercial
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin
Adomnicăi - Crai Nou şi dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava, d-ra Oana Slemco – Evenimentul de
Iasi
Dl. Seredenciuc , presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei .
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului „ Creditelor interne si externe „ pe anul 2008initiator Primarul municipiului Suceava
2. Proiect de hotarare privind efectuarea virarilor de credite in cadrul bugetului local al municipiului
Suceava pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
3. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere a retelelor de utilitati si
amenajari exterioare la proiectul „ Locuinte pentru tineri in regim de inchiriere- b-dul 1 Decembrie
1918, zona Metro-Petrom , municipiul Suceava –etrapa a II a „ si suportarea din bugetul local al
municipiului suceava a contravalorii lucrarilor aferente
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a sedintei si raportul gradinitei cu Program Normal
nr.16 „ 1-2-3” , prin care solicita obtinerea acordului pentru inaintarea dosarului catre comisia
ARACIP , in vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie .
VOT : Da-20 voturi
Abt- 1 vot
Punctul 1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului „ Creditelor interne si externe „ pe
anul 2008- initiator Primarul municipiului Suceava
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Dl. Primar : prin HCL nr. 235/25.09.2008 a Consiliului Local al municipiului Suceava s-a aprobat
transferul sumei de 9.641.813,78 euro catre municipiul Suceava din creditul extern de 86,3 mil euro
contractat de Consiliul Judetean in vederea realizarii obiectivelor de investitii cuprinse in Programul „
Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava „ .
Aceasta suma trebuie rectificata in buget pentru a putea fi folosita .In sedinta de luna trecuta a fost
aprobata preluarea acestui credit si inclusiv toate contractele care sunt semnate la acest contract de
imprumut . S-au purtat discutii cu fiecare contractor in parte , cu 3 dintre acestia situatia a fost
rezolvata . S.C. Loial S.R.L. a reziliat contractul , acestia mnotivand ca nu pot duce la indeplinire acest
contract din cauza sumelor foarte mici . Alte 2 contracte prin care se prevedea livrarea de teava catre
municipalitate prin S.C. Izoterom Baia Mare S.R.L. si S.C. Hidrotermiz S.R.L. Iasi , au incheiat cate
un act aditional la contracte si au fost actualizate contractele la valoarea inflatiei din 2006 pana in 2008
, in conformitate cu prevederile legale .
In cadrul proiectului de termoficare a fost alocata de la Guvernul Romaniei suma de 10.000.000 lei in
cadrul proiectului termoficare 2008-2012 si se intentioneaza folosirea banilor din acest proiect ca si
cofinantare si in masura in care se livreaza teava pana la sfarsitul anului se vor cheltui 13.000.000 lei ,
6.500.000 lei din Proiectul Utilitati si Mediu si 6.500.000 lei de la Guvern .
Mentioneaza ca in acest an se vor cheltui aproximativ 7.000.000 lei din acesti bani , diferenta de
3.000.000 lei ramanand in contul Trezoreriei . Acesti bani nu pot fi depusi in banca pentru ca sunt
girati de la Guvernul Romaniei si in acest sens se asteapta un raspuns oficial cu privire la depunerea
acestei sume intr-o banca .In situatia in care aceasta suma ar fi depusa intr-o banca , lunar din dobanda
s-ar incasa aproximativ 100 mii euro .Legea finantelor publice specifica faptul ca institutiile publice
pot derula dar nu si depozita contractele de imprumut prin bancile comerciale .
Comisia de urbanism – aviz favorabil , cu modificarea raportului de specialitate in sensul corelarii cu
expunerea de motive
Celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
D-na Vaideanu – mentioneaza ca este o greseala de ordin tehnic si prezinta noul raport de specialitate
al serviciului care este impartit in copie si consilierilor .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-19 voturi
Abt-2 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 2. Proiect de hotarare privind efectuarea virarilor de credite in cadrul bugetului local al
municipiului Suceava pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : este vorba despre o suma care a fost incadrata gresit in buget si prin acest proiect se
propune virarea acesteia la capitolul 81.02 „ Combustibili si energie „
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 3. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor de extindere a retelelor de
utilitati si amenajari exterioare la proiectul „ Locuinte pentru tineri in regim de inchiriere- b-
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dul 1 Decembrie 1918, zona Metro-Petrom , municipiul Suceava –etrapa a II a „ si suportarea
din bugetul local al municipiului suceava a contravalorii lucrarilor aferente
Dl. Primar : au fost aprobate inca 80 de locuinte ANL in zona Metro , iar la nivelul Ministerului
lucrarilor publice s-a stabilit ca atunci cand se aproba aceste locuinte sa fie aprobati si indicatorii
tehnico economici pentru utilitati . La Suceava nu este cazul intrucat aceste utilitati au fost realizate .
Dl. Girigan : solicita ca pe proiectul de hotarare sa fie mentionate si capacitatile la indicatorii tehnico
economici .
Se supune la vot proiectul de hotarare
VOT : Da- 20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Solicitarea Gradinitei nr. 16 „1-2-3” Suceava
Dl. Primar : in vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie pentru unitatea de invatamant
cu denumirea Gradinita cu Program Prelungit nr. 16 „1-2-3” , de nivel prescolar cu forma de
invatamant de stat , cu un numar de 6 grupe , se solicita acordul Consiliului Local pentru inaintarea
dosarului catre comisia ARACIP , in vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie .
Se supune la vot acesta solicitare.
VOT : Da-21 voturi
DIVERSE
Dl. Primar : invita consilierii locali sa participe in ziua de luni, la slujba de sfintire a investitiei ce a
fost realizata in Bazarul municipiului Suceava .
Dl. Harsovschi : anunta ca in ziua de marti 28 octombrie 2008 , ora 9 se va pleca din parcarea
primariei in localitatea Udesti , unde se va desfasura Programul „ Romania prinde radacini „ si in acest
sens invita toti consilierii locali care doresca sa participe la acesta actiune .
Dl. Seredenciuc , presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor
prezenti pentru participare .
PRESEDINTE DE SEDINTA
VIOREL SEREDENCIUC

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN
INTOCMIT
ROMEGA DELIA

3

