ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 30 octombrie 2008
Dl. Seredenciuc – preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr.
2898/24.10.2008, pentru data de 30.10.2008, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local
al municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 22 consilieri locali lipsind motivat dl.
Barabas Vasile .
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, d-na Elisabeta
Vaideanu –director Directia buget , contabilitate si fiscalitate , d-na Cerasela Prelipceandirector Directia urbanism ,amenajarea teritoriului ,dl Mihail Jitariuc-director Directia
patrimoniu şi dl. Florin Cerlincă-Directia Generala Tehnica si de Investitii , dl Gelu
Greceanu –Directia Administratia Pietelor , d-na Violeta Bujorean – şef Serviciu acte
administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea documentelor, d-na Camelia Damian –
şef Serviciu patrimoniu, Dl. Hanceriuc Mihai-sef Serviciu asociatii de proprietari
Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl.
Valentin Adomnicăi - Crai Nou şi dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava, Oana Slemco –
Evenimentul de Iasi .
INVITAT : Oica Doina – director economic S.C. TERMICA S.A.
Mai participa –d-na Cenusa –director S.C. Alimentara S.A.
Se supune la vot ordinea de zi a sedintei .
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 25.09.2008.
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 rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate
integral din venituri proprii pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor
proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile pe anul 2008-initiator Primarul
municipiului Suceava
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara
bugetului local pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
6. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Colegiul National „ Petru Rares „
–initiator Primarul municipiului Suceava
7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie ale centrelor
bugetare din invatamantul preuniversitar de stat-initiator Primarul municipiului Suceava
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava
in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituite in cadrul unitatilor de
invatamant-initiator Primarul municipiului Suceava
9. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului
Suceava in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta „ Sfantul Ioan cel Nou „ Suceava –
initiator Primarul municipiului Suceava
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10. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de onoare al municipiului Suceava „
sportivei Cristina Casandra –initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „ Drumuri si
parcari DN 29 cartier Burdujeni –et.II , municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului
Suceava
12. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „ Retele
alimentare cu energie electrica sala sport Scoala generala nr.9, municipiul Suceava , judetul
Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „ Deviere retea
alimentare cu apa si canalizare pentru construirea Salii de sport a scolii nr.9 , municipiul Suceava ,
judetul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotarare privind adoptarea Planului Urban de Management al Mediului pentru
Municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC
ZONAL – solicitant S .C. MASTER CON S.R.L.-initiatori Primarul municipiului Suceava si
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
16. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC
ZONAL – solicitant S.C. CONELTEX S.R.L.- initiatori Primarul municipiului Suceava si
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
17. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC
ZONAL – solicitant S.C. ACULAR S.R.L.- initiatori Primarul municipiului Suceava si
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
18. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC
ZONAL – solicitant S.C. COMAT S.A.- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
19. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC
ZONAL- solicitant IACOB ADRIAN- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul
municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
20. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC
DETALIU –solicitant DANILEVICI LUCIAN - initiatori Primarul municipiului Suceava si
Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
21. Proiect de hotarare privind asocierea intre municipiul Suceava , Inspectoratul Scolar Judetean
Suceava Societatea Stiintifica „ Cygnus” –centru Unesco si redactia revistei de matematica „
Sinus”-initiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor
parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii
comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-On Moldova a
terenului in suprafata de 0,25 mp situat in Suceava str. Stefan Tomsa nr.17H-initiator Primarul
municipiului Suceava
24. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor parcele de teren
situate in municipiul Suceava , in vederea amplasarii unor stalpi necesari pentru extinderea retelei
pentru comunicatii electronice din municipiul Suceava DN 29-initiator Primarul municipiului
Suceava
25. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate
privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii unor spatii comercialeinitiator Primarul municipiului Suceava
26. Proiect de hotarare privind modificarea art.3 alin.10 din HCL nr.267din 29.11.2007 ,respectiv art.3
al. 15 din HCL nr.16 din 31.01.2008 privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie
publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava in vederea extinderii unor spatii de
locuit –initiator Primarul municipiului Suceava
27. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile
cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin
domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator
Primarul municipiului Suceava
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28. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate
privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii spatiului din B-dul 1
Decembrie 1918 fn-initiator Primarul municipiului Suceava
29. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate
privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator primarul
municipiului Suceava-initiator primarul municipiului Suceava
30. Proiect de hotarare privind majorarea pretului local de facturare pentru energia termica furnizata
populatiei prin sisteme centralizate-initiatori consilierii locali Barba Niculai , Sandulescu Monica
Loredana, Tataranu Costel , Tcaciuc Nelu Vasile, Iordache Virginel
31. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru analiza pierderilor de apa
rece si apa calda la nivelul asociatiei de proprietari-initiator Primarul municipiului Suceava
32. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii prin
concesiune prin licitatie publica deschisa a serviciului public de salubrizare menajera a
municipiului Suceava nr.15790/18.04.2007-initiator Primarul municipiului Suceava
33. Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de strazi in municipiul Suceava –initiator
Primarul municipiului Suceava
34. Proiect de hotarare privind actualizarea statelor de functii pentru aparatul de specialitate al
primarului municipiului Suceava , aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului
Suceava si unele servicii publice de subordonarea locala – initiator Primarul Municipiului Suceava
35. Adresa Colegiului Tehnic „ Petru Musat” Suceava inregistrata la Consiliul Local al municipiului
Suceava la nr. 213/07.10.2008 si adresa Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Suceava ,
inregistrata la nr. 217/21.10.2008 .
36. Diverse.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot ordinea de zi suplimentara .
1. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Suceava cu Consiliul Judetean
Suceava , Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, Regia Nationala a Padurilor –Romsilva ,
prin Directia Silvica Suceava si unele unitati administrativ teriale din judetul Suceava ,
pentru promovarea turismului religios in judetul Suceava –initiator Primarul
municipiului Suceava
VOT : Da-22 voturi
Dl. Seredenciuc , anunta ca pentru urmatoarele 3 luni trebuie ales un nou presedinte de sedinta si
propune sa se faca nominalizari .
Dl. Barba il propune pe dl. Harsovschi.
Dl. Vornicu il propune pe dl. Mocanu .
Se supune la vot propunerea pentru dl. Harsovschi .
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
Abt-4 voturi
Se supune la vot nominalizarea d-lui Mocanu .
VOT : Da-6 voturi
Abt-1 vot
Dl. Lucian Harsovschi a fost ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni .
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Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din
25.09.2008.
Toate comisiile au avizat favorabil procel vebal.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
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 : sunt rectificari care vin in sprijinul unitatilor de invatamant 5.060.200 lei, pentru salariile
profesorilor si 190.000 lei pentru echilibrarea bugetului Consiliului Local . Fundamentarea pentru
salariile profesorilor a fost facuta pentru suma de 18.000.000 lei , suma care trebuie sa acopere
salariile profesorilor pentru lunile noiembrie si decembrie precum si cele 2.000.000 lei sume ce au fost
castigate de profesori in instanta pentru perioada 2004-2007 a fost luat in calcul si procentul de
crestere a salariilor cu 9 % .
Avand in vedere faptul ca sunt incepute la mai multe scoli lucrari de modernizare prin proiecte
guvernamentale si pentru care banii nu au fost inca alocati si nici nu se stie cand vor fi alocati , prin
acest proiect se propune ca aceste investitii sa fie preluate de municipiul Suceava si in acest sens
propune pentru Gradinita „ Aschiuta „ suma de 530.000 lei , aceeasi suma si pentru Gradinita cu
program normal nr.12 , suma de 486.000 lei pentru Gradinita cu program prelungit nr.9 „Prichindelul”
, precum si alte sume pentru alte unitati de invatamant , total suma 7.746.200 lei pentru invatamant ,
din care 5.060.200 lei reprezinta cheltuieli de personal , iar diferenta reprezinta cheltuieli pentru
investitii si cheltuieli materiale .
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare .
Se supune la vot proiectul de hotarare .
VOT : Da- 19 voturi
Abt-3 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor
finantate integral din venituri proprii pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : o rectificare in plus a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii cu suma
de 50.000 lei la Scoala cu clasele I-VIII nr.3 si o rectificare in plus a bugetului activitatilor finantate
integral din venituri proprii cu suma de 160.000 lei , pentru Colegiul Economic „ Dimitrie Cantemir „
Comisia de turism –nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului
Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile pe anul 2008initiator Primarul municipiului Suceava
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Dl. Primar : comisia desemnata de Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat suma de 47.000
lei pentru Parohia „ Sfintii Arhangheli „ Itcani, 72.000 pentru Parohia „Sfantul Andrei” Burdujeni ,
50.000 lei pentru Parohia „ Sfantul Gheorghe” Burdujeni, 106.000 lei pentru Parohia „ Nasterea
Maicii domnului „ suceava , 27.000 lei Biserica Crestina Baptista „ Betleem „ .Aceste biserici sunt in
constructie si au nevoie de aceste sume pentru finalizarea investitiilor .
Comisia de turism –nu se pronunta, celelate comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : DA- 22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor
evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : proiectul are ca obiect o suma primita de la Ministerul Lucrarilor Publice si Locuintelor
necesara construirii de locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate in zona MetroB-dul 1 Decembrie 1918 , in cuantum de 100.000 lei .
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 6.Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Colegiul National „
Petru Rares „ –initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Iordache : solicita “ mai multa grija pentru limba romana “ precum si pentru denumirile
institutiilor din municipiul Suceava si in acest sens exemplifica cateva greseli de redactare pe care
solicita executivului sa le corecteze .
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da- 22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 7.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor in Consiliile de
Administratie ale centrelor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat-initiator Primarul
municipiului Suceava
Dl. Primar : punctele 7 si 8 inscrise pe ordinea de zi solicita desemnarea reprezentantilor in Consiliile
de Administratie ale centrelor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat , precum si desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea
calitatii educatiei constituite in cadrul unitatilor de invatamant si –l intreaba pe dl. Secretar daca intre
cele 2 comisii exista incompatibilitati
Dl. Secretar : din punct de vedere legal nu exista incompatibilitati intre cele 2 comisii
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1. Pentru Gradinta cu program prelungit nr.2 „ Aschiuta” este propusa d-na Sandulescu
Se supune la vot acesta propunere.
VOT : Da-22 voturi
2. Pentru Gradinita cu Program Normal nr. 2 , dl. Tcaciuc il propune la dl. Dontu , care refuza si
solicita , daca si membrii Consiliului Local sunt de acord sa ramana in Consiliul de
Administratie in care este membru si in acest moment , respectiv la Colegiul National „ Mihai
Eminescu „ . Este propus dl. Barba .
Se supune la vot acesta propunere.
VOT : Da- 21 voturi
Abt-1 vot
3. Pentru Gradinita cu program prelungit nr.1 „ Guliver” este propus dl. Onofrei
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
4. Pentru Gradinita cu program normal nr.4 „ Piticot” , este propus dl. Barba
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
Abt-4 voturi
5. Pentru Gradinita cu program normal nr.9 „ Norocel” , d-na Sandulescu il propune pe dl.
Dragoi
Se supune la vot acesta propunere.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
6. Pentru Gradinita cu program prelungit nr.9 „ Prichindel” , dl. Barba il propune pe dl.
Harsovschi
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-22 voturi
7. Pentru Gradinita cu program normal nr.12 ”Tandarica” , dl. Barba il propune pe dl. Dragoi
Se supune la vot acesta propunere.
VOT : Da-22 voturi
8. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.1 este propusa d-na Enea
Se supune la vot acesta propunere.
VOT : Da-22 voturi
9. Pentru Scoala cu clasele I – VIII nr.3 dl. Barba il propune pe dl. Vornicu
Se supune la vot acesta propunere .
VOT : Da-18 voturi
Nu-1 vot
Abt-3 voturi
10. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.4 , este propus dl. Onofrei
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
11. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.5 „ Jean Bart” dl. Bosancu o propune pe d-na Cocris
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-21 voturi
Nu-1 vot
12. Pentru Scvoala cu clasele I-VIII nr.6 , este propus dl. Bosancu
Se supune la vot aceasta propunere
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
13. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.7 „ Grigore Ghica Voievod” dl. Bosancu il propune pe dl.
Dragoi
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-21 voturi
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Abt-1 vot
14. Pentru Scoala cu Clasele I-VIII nr.8 , este propus dl. Onofrei
Se supune la vot aceasta propunere
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
15. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.9 „ Ion Creanga” este propus dl. Barba
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-21 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
16. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.10 , dl. Seredenciuc il propune pe dl. Harsovschi , iar dl.
Iordache il propune pe dl. Bosancu . Dl. Bosancu se retrage.
Se supune la vot desemnarea d-lui Harsovschi
VOT : Da-20 voturi
Abt-2 voturi
17. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.11 „ Miron Costin „ este propus dl. Harsovschi
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
Nu-2 voturi
Abt-2 voturi
18. Pentru Grupul scolar nr.1 , este propus dl. Cretu
Se supune la vot acesta propunere.
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
19. Pentru Colegiul tehnic „ Petru Musat „ , este propusa d-na Enea .
Dl. Iordache : catalogheaza ca anormala situatia desfasurarii nominalizarilor pana in acest
moment
Dl. Primar : reprezentantii partidelor politice din Consiliul Local pot face propuneri de
nominalizare in Consiliile de Administratie
Dl. Tataranu : propune respectarea Regulamentului Consiliului Local , respectiv formularea
propunerii si votarea propunerii
Dl. Primar : propune ca membrii PSD din Consiliul Local sa-si aleaga cate o scoala la care sa fie
desemnati in Consiliul de Administratie
Dl. Dontu : propune ca dl. Iordache sa fie desemnat la Colegiul de Informatica „ Spiru Haret” , dl.
Girigan la Liceul cu program sportiv si domnia sa la Colegiul National „ Mihai Eminescu „
Se supune la vot desemnarea d-nei Enea .
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
20.Pentru Colegiul tehnic de industrie alimentara , este propus dl. Dragoi
Se supune la vot aceasta propunere .
VOT : Da-21 voturi
Nu-1 vot
21. Pentru grupul scolar nr.4 „ Samuil Isopescu” , este propus dl. Seredenciuc
Se supune la vot aceasta propunere .
VOT : Da-22 voturi
22. Pentru Colegiul Economic „ Dimitrie Cantemir” , este propus dl. Ursu.
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-22 voturi
23. Pentru Colegiul de Informatica „ Spiru Haret” sunt propusi dl. Iordache si dl. Tataranu. Dl.
Tataranu, renunta .
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-16 voturi
Nu-2 vot
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Abt-4 voturi
Dl .Iordache : mentioneaza ca intentia domniei sale nu a fost aceea de face parte in Consiliul de
Administratie a Colegiului „ Spiru Haret „ , intrucat a fost propus in Consiliul de Administratie din
partea scolii , ca si profesor dar a refuzat , asa cum renunta si acum la aceasta calitate.
Dl. Secretar : mentioneaza ca nu poate renunta, intrucat acesta propunere a fost votata si aprobata
de Consiliul Local
Dl. Harsovschi : intreaba de ce dl. Iordache nu a renuntat la aceasta calitate inainte de vot
24. Pentru Liceul de Arta „ Ciprian Porumbescu „ , este propusa d-na Iordachel
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-19 voturi
Nu-1 vot
Abt-2 voturi
25. Pentru Liceul cu program sportiv , este propus dl. Girigan
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-20 voturi
Abt-2 voturi
26. Pentru Colegiul National „ Petru Rares „ , este propus dl. Tcaciuc
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
27. Pentru Cogiul National „ Stefan cel Mare” , este propusa d-na Petcu
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-22 voturi
28. Pentru Colegiul National „ Mihai Eminescu „ sunt propusi dl. Mocanu si dl. Dontu .
Dl. Mocanu renunta , motivand ca la data cand acest proiect de hotarare a fost discutat in cadrul
comisiei, domnia sa nu a stiut ca dl. Dontu a fost in mandatul trecut membru in Consiliul de
Administratie la acest colegiu si nici de optiunea domnului Dontu de a ramane in continuare la
acest colegiu. Totodata domnia sa mentioneaza ca doreste sa faca parte din C.A. de la Seminarul
Teologic Ortodox „ Mitropolit Dosoftei”
Se supune la vot alegerea d-lui Dontu in C.A. la Colegiul National „ Mihai Eminescu”
VOT : Da-15 voturi
Nu-2 voturi
Abt-5 voturi
29. Pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox „ Mitropolit Dosoftei”, este propus dl. Mocanu
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da- 21 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot proiectul de hotarare .
VOT : Da- 22 voturi
Dl. Tcaciuc informeaza ca la punctul 28 era inscris si dl. Barabas, care renunta.
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 8.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al
municipiului Suceava in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituite in
cadrul unitatilor de invatamant-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Barba : cu exceptia cazurilor de incompatibilitate domnia sa propune sa se pastreze componenta
votata la proiectul anterior si totodata ca acest proiect sa fie votat dupa punctul 35 inscris pe ordinea de
zi
Se supune la vot discutarea acestui proiect dupa punctul inscris la nr. 35 pe ordinea de zi
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VOT : Da-18 voturi
Nu-2 voturi
Abt-2 voturi
Propunearea a fost votata.
Punctul 9. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al
municipiului Suceava in Consiliul Etic al Spitalului Judetean de Urgenta „ Sfantul Ioan cel Nou
„ Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
D-na Enea il propune pe dl. Tataranu .
Dl. Irimie : intrucat Spitalul Judetean este in administratea Consiliului Judetean , este de pararea ca
obligatia numirii unui reprezentant in Consiliul etic ii revine Consiliului Judetean . Domnia sa afirma
ca spitalul a formulat acesta solicitare „nestiind sau necunoscand legea”.
Se supune la vot desemnarea d-lui Tataranu in Consiliul Etic.
VOT : Da-19 voturi
Nu-1 vot
Abt-2 voturi
Se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea votata mai sus.
VOT : Da-20 voturi
Abt-2 voturi
Punctul 10. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de onoare al
municipiului Suceava „ sportivei Cristina Casandra –initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : proiectul propune conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „ ,
precum si recompensarea acesteia cu un premiu in valoare de 10.000 lei pentru rezultatele obtinute la
Olimpiada de la Beijing , dar si pentru promovarea unei imagini pozitive a municipiului .
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare .
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 11.Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „
Drumuri si parcari DN 29 cartier Burdujeni –et.II , municipiul Suceava „-initiator Primarul
municipiului Suceava
Dl. Primar : pentru prima etapa a acestui proiect au fost trei oferte , dar licitatia nu a fost
adjudecata , fapt pentru care va trebui reluata licitatia pentru acest obiectiv . In schimb a fost
adjudecata licitatia pentru alimentarea cu energie electrica a acestui cartier
Dl. Girigan : considera ca valoarea de 713 ,27 mii lei este mult prea mare , suma maxima
admisibila in opinia dumnealui fiind de 450 mii lei
Dl. Primar : este bine ca indicatorii sa fie mai mari pentru ca in timp intervin schimbari ca urmare
a cresterii inflatiei
Dl. Girigan : mentioneaza ca indicatorii tehnico economici se recalculeaza la momentul licitatiei
Dl. Primar : la licitatie se merge cu indicatorii aprobati in Consiliul Local , acestia neputand fi
modificati fara aprobarea Consiliului
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Dl. Cerlinca : indicatorii sunt cu valori acoperitoare si din studiul de evaluare s-a constatat ca
indicatorii nu sunt supraevaluati
Dl. Primar : de regula se adjudeca sub valoarea indicatorilor aprobati
Dl. Vornicu : partea de proiectare reprezinta un anumit procent din valoarea investitiei , iar in
cazul supraevaluarii indicatorilor tehnico economici cu buna stiinta , acel procent creste si
proiectantul este direct interesat „ sa umfle acesti indicatori „
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-14 voturi
NU-5 voturi
Abt-3 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii „
Retele alimentare cu energie electrica sala sport Scoala generala nr.9, municipiul Suceava ,
judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 13. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor la obiectivul de investitii
„ Deviere retea alimentare cu apa si canalizare pentru construirea Salii de sport a scolii nr.9 ,
municipiul Suceava , judetul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 14.Proiect de hotarare privind adoptarea Planului Urban de Management al Mediului
pentru Municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : este un proiect foarte important pentru municipiul Suceava , care a facut obiectul
unei dezbateri publice structurat pe trei obiective principale :
1. imbunatatirea continua si masurabila a calitatii mediului in zona urbana
2. obtinerea unui impact concret pozitiv asupra calitatii vietii in mediul urban
3. reducerea efectelor mediului urban la nivel local , regional si global
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 15.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN
URBANISTIC ZONAL – solicitant S .C. MASTER CON S.R.L.-initiatori Primarul municipiului
Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
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VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 16.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN
URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. CONELTEX S.R.L.- initiatori Primarul municipiului
Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 17.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN
URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. ACULAR S.R.L.- initiatori Primarul municipiului
Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 18.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN
URBANISTIC ZONAL – solicitant S.C. COMAT S.A.- initiatori Primarul municipiului Suceava
si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
Comisia de urbanism nu se pronunta, comisia de urbanism avizeaza favorabil cu urmatorul
amendament „ Se aproba PUZ.............cu 8 blocuri locuinte colective avand P+10 si spatii............”<
celelate comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot amendamentul formulat de comisia de urbanism .
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 19.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN
URBANISTIC ZONAL- solicitant IACOB ADRIAN- initiatori Primarul municipiului Suceava
si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.
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Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 20.Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN
URBANISTIC DETALIU –solicitant DANILEVICI LUCIAN - initiatori Primarul municipiului
Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 21.Proiect de hotarare privind asocierea intre municipiul Suceava , Inspectoratul Scolar
Judetean Suceava Societatea Stiintifica „ Cygnus” –centru Unesco si redactia revistei de
matematica „ Sinus”-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : proiectul propune alocarea a 10.000 lei Inspectoratului Scolar Judetean si societatea
Stiintifica „ Cygnus”
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 22.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie
publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii
de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de turism nu se pronunta, comisia de servicii-discutii in plen , celelalte comisii de specialitate
au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-15 voturi
Abt-7 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 23.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-On
Moldova a terenului in suprafata de 0,25 mp situat in Suceava str. Stefan Tomsa nr.17Hinitiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de turism –nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da- 22 voturi
Hotararea a fost adoptata.
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Punctul 24. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor
parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea amplasarii unor stalpi necesari
pentru extinderea retelei pentru comunicatii electronice din municipiul Suceava DN 29-initiator
Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-21 voturi
Nu-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 25.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de
teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii unor
spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de urbanism –la art.1 propune modificarea suprafetei de 10 mp in 3,9 mp
Dl. Secretar : suprafata de teren nu poate fi modificata fara acceptul solicitantului
Dl. Seredenciuc propune discutarea proiectul de hotarare pe articole
Comisia de turism –nu se pronunta, comisia de sanatate-discutii in plen , celelalte comisii au avizat
favorabil proiectul de hotarare
D-na Sandulescu : aceasta solicitare a mai fost discutata intr-o sedinta a Consiliului Local , are aviz
negativ de la Consiliul Local , dar in cadrul sedintei comisiei de urbanism a fost prezentat un alt plan
de situatie pentru o alta suprafata de teren
Dl. Secretar : in aceasta situatie este posibil ca solicitantul sa nu doreasca sa construiasca doar pe 3,9
mp
D-na Sandulescu : propune amanarea art.1
Se supune la vot amanarea art.1
VOT : Da-20 voturi
Abt-2 voturi
Art. 1 a fost amanat.
Art. 2 Comisia de turism nu se pronunta ,comisa de urbanism –aviz negativ , comisia de sanatatediscutii in plen, celelate comisii au avizat favorabil art.2.
Dl. Tataranu : considera absolut necesar ca la fiecare concesiune sa fie o documentatie minima cu un
memoriu de o pagina , cu o fatada de bloc si cu un plan de situatie cu amplasamentul blocului
Dl. Primar : este de parare ca trebuie intocmit cat mai curand un Regulament de Urbanism , iar in
ceea ce priveste solicitarea d-lui Tataranu , domnia sa este de parere ca nu se poate face pentru fiecare
concesiune in parte cate un dosar cu toate aceste documentatii, ele existand la compartimentele de
specialitate si putand fi consultate in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate , specificand ca
membrii Consiliului Local au si posibilitatea vizionarii acestor locatii
Dl. Secretar : solicitantul de la art.2 are un contract de inchieriere pentru aceasta suprafata de teren , si
nu poate face modernizarea daca nu este proprietar sau nu concesioneaza acesta suprafata de teren
Se supune la vot art.2
VOT : Da-14 voturi
Nu-2 voturi
Abt-6 voturi
Articolul 2 nu a trecut.
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Art.3 Comisia de urbanism-aviz negativ ,comisia de turism nu se pronunta, comisia de sanatate –
discutii in plen, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil acest articol
Se supune la vot art.3
VOT : Da-8 voturi
Nu-6 voturi
Abt-8 voturi
Articolul 3 nu a trecut.
Art.4 comisia de turism –nu se pronunta , celelate comisii de specialitate au avizat favorabil acest
articol
Se supune la vot art.4.
VOT : Da-18 voturi
Nu-2 voturi
Abt-2 voturi
Art.4 a trecut.
Art.5 comisia de turism –nu se pronunta , celelate comisii de specialitate au avizat favorabil acest
articol
Se supune la vot art.5
VOT : Da-4 voturi
Nu-10 voturi
Abt-8 voturi
Articolul nu a trecut.
Art.6 Toate comisiile au avizat favorabil acest articol.
Se supune la vot art.6
VOT : Da-17 voturi
Nu-4 voturi
Abt-1 vot
Articolul 6 a trecut.
Art.7 Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil art.7
Se supune la vot art.7
VOT : Da-17 voturi
Nu-3 voturi
Abt-2 voturi
Articolul 7 a fost adoptat.
PAUZA
Dl. Bosancu se invoieste .
Se supune la vot invoirea d-lui Bosancu
VOT : DA- unanimitate
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Punctul 26.Proiect de hotarare privind modificarea art.3 alin.10 din HCL nr.267din 29.11.2007
,respectiv art.3 al. 15 din HCL nr.16 din 31.01.2008 privind stabilirea pretului pentru
concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava in
vederea extinderii unor spatii de locuit –initiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-16 voturi
Nu-1 vot
Abt-4 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 27.Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor
bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce
apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioareinitiator Primarul municipiului Suceava
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 28.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de
teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii spatiului
din B-dul 1 Decembrie 1918 fn-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar : in anul 2004 s-a aprobat concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren in
suprafata de 68,4 in scopul extinderii spatiului comercial proprietatea SC Alimentara SA Suceava , ei
nu au construit in termenul de 1 an de zile si ca urmare a acestui fapt acesta concesiune a fost retrasa.
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat negativ proiectul de
hotarare.
D-na Cenusa : mentioneaza ca spatiul nu a fost modernizat din lipsa banilor , dar societatea a platit
redeventa timp de 4 ani de zile.Ca urmare solicita aprobarea concesiunii terenului in suprafata de 68,4
mp
Dl. Primar : „daca concesiunea a fost retrasa in ce baza au fost incasati banii?”
Dl. Iordache : in primul rand considera ca acest proiect trebuia discutat cu prioritate , intrucat
solicitantul era in sala de sedinte , in al doilea rand considera ca trebuie judecat acest proiect ca si
altele similare si in acest sens exemplifica –Farmacia Arsene , magazinul din Parcul Trei Barbosi si se
si vehiculeaza ideea ca membrii comisiei de urbanism sunt impotriva
D-na Sandulescu : cel putin pentru un singur motiv membrii comisiei au avizat negativ acest proiect –
certificatul de urbanism anexat la acesta este din anul 2004 si nu are valabiliate, si comisia nu a stiut ca
acesta societate a achitat redeventa timp de 4 ani
Dl. Seredenciuc : in paralel cu reanoirea contractului de concesiune S.C. Alimentara S.A. a mai
solicitat o autorizatie de construire pentru o extindere , in aceeasi directie in care solicita concesiunea
terenului , a fost emisa acesta autorizatie si acum construieste
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Dl. Iordache : la momentul depunerii documentatiei de S.C. Alimentara S.A. , aceasta trebuia
avertizata asupra reanoirii autorizatiei de construire
Dl. Irimie : propune amanarea discutiei proiectului de hotarare pana la clarificarea acestor probleme
D-na Cenusa : acest memoriu intocmit la sugestia serviciului de urbanism a fost inregistrat in luna
mai . La acea data a intrebata daca trebuie sa solicite un alt certificat de urbanism si raspunsul a fost
negativ motivat de faptul ca timp de 4 ani redeventa a fost platita , fiind suficient memoriul depus .
Domnia sa mentioneaza ca daca ar fi fost informata ar fi avut timpul necesar reanoirii certificatului de
urbanism
Dl. Seredenciuc : ce se intampla cu extinderea realizata?
D-na Cenusa : extinderea este facuta pe 1 mp , proprietatea societatii si in continuarea extinderii
societatea doreste sa construiasca o terasa
D-na Prelipcean : d-na Cenusa a fost la Serviciul de urbanism unde a vorbit personal cu d-na
Prelipceanu care i-a sugerat ca emiterea unui nou certificat de urbanism se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr.50/1991 si anume ca „ neanceperea lucrarilor de construire in termen de un an de
la semnarea contractului de concesiune atrage rezilierea contractului.In aceste conditii in ceritificatul
de urbanism se precizeaza faptul ca nu poate obtine autorizatie de construire , intrucat avizul ar fi fost
negativ . In concluzie d-na Prelipceanu a safatuind-o sa se adreseze Consiliului Local al municipiului
Suceava cu un memoriu in care sa relateze cele petrecute .
Dl. Tataranu : sustine propunerea formulata de dl. Irimia
Dl. Seredenciuc : pe certificatul de urbanism eliberat in vedrea obtinerii autorizatiei de construire
scrie extindere constructie , nu realizare terasa
D-na Cenusa : precizeaza ca a facut ce i s-a cerut de la Serviciul de urbanism si este nemultumita
pentru ca in 6 luni la depunerea memoriului nu i-a spus nimeni sa-si reanoiasca certificatul de
urbanism
D-na Iordachel : considera ca aceste discutii nu-si au rostul intrucat documentele atasate la proiectul
de hotarare sunt expirate
Se supune la vot propunerea d-lui Irimia de amanare a proiectului de hotarare.
VOT : Da-7 voturi
Nu-7 voturi
Abt-7 voturi
Amanarea nu a fost aprobata.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-4 voturi
Nu-14 voturi
Abt-3 voturi
Hotararea nu a fost adoptata.
Punctul 29.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de
teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuitinitiator primarul municipiului Suceava-initiator primarul municipiului Suceava
Comisia de urbanism – propune amanarea proiectului pentru completarea documentatiei si vizionarea
amplasamentelor , comisia economica –aviz negativ , comisia de servicii publice si comsia de
invatamant-aviz favorabil, comisia de turism –nu se pronunta
Se supune la vot amendamentul comisiei de urbanism de amanare a proiectului de hotarare.
VOT : Da-17 voturi
Nu-2 voturi
Abt-2 voturi
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Proiectul de hotarare a fost amanat.
Dl. Primar: mentioneaza ca este pentru ultima data cand accepta ca un proiect de hotarare sa fie
respins pentru completarea documentatiei.
Domnia sa solicita membrilor Consiliului Local sa mearga din timp la vizionari si sa solicite
serviciilor de specialitate documentatia necesara clarificarii acestor probleme .
Dl. Mocanu : este nemultumit de faptul ca planurile de situatie care se anexeaza la documentii nu sunt
lizibile
Dl. Primar : la baza intocmirii planurilor de situatie stau planurile cadastrale. Pentru a se realiza un
plan cadastral vizat de Oficiul de Cadastru , costurile se ridica la aproximativ 600 lei si este posibil ca
in sedinta de Consiliul concesiunea sa fie respinsa , asa cum s-a intamplat si in aceasta sedinta .
Dl. Iordache : intreaba de ce nu se aplica regulamentul intocmit in mandatul trecut
D-na Sandulescu : precizeaza ca in sedinta din luna noiembrie va fi pus in discutie un Regulament
privind inchirierea/concesionarea terenurilor cu privire la extinderea balcoanelor, etc. si solicita tuturor
consilierior care au propuneri ce pot fi incluse in regulament sa le comunice din timp
D-na Cocris : trebuia ca acest proiect de hotarare sa se voteze pe articole
Punctul 30.Proiect de hotarare privind majorarea pretului local de facturare pentru energia
termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate-initiatori consilierii locali Barba Niculai ,
Sandulescu Monica Loredana, Tataranu Costel , Tcaciuc Nelu Vasile, Iordache Virginel
Dl. Primar : din punct de vedere al eficientei economice de 2 ani de zile S.C. Termica S.A. , trebuia
abandonata , dar se doreste salvarea patrimoniului precum si a locurilor de munca a celor ce muncesc
acolo . Obiectul de activitate secundar , respectiv producerea de energie termica , a devenit obiect de
activitate principal , capacitatea de productie este folosita in proportie de 37 % . Pretului huilei a
crescut de 2,5 ori . Sunt foarte multe solicitari de privatizare a societatii de termoficare si in masura in
care se va da curs acestei solicitari , se va tine cont de interesul comunitatii , dar in masura in care nu
reuseste acest proces de privatizare , singura solutie o reprezinta conservarea actualei capacitati si
mutarea la CAF-urile actuale , unde cu costuri mici se poate asigura energie termica si apa calda .
Domnia sa spera intr-un parteneriat sau o privatizare si spera ca principalul obiect de activitate al
societatii sa fie producerea de energie electrica si obiect secundar de activitate de producerea energiei
termice.
Mentioneaza ca exista stocuri de combustibil ramas de anul trecut de 50.000 tone si exista contracte
pentru achizitionarea altor 100.000 tone in curs de derulare , dar conculuzionand domnia sa
mentioneaza ca hotararea se va lua in primavara.
„ Am acceptat tacit aceste subventii in contabilitatea primariei care nici nu mai incap ca cifre . in
anumite luni de iarna trebuie platita subventie in suma de 5.000.000 lei in conditiile in care se
incaseaza de la populatie sume reprezentand impozite si taxe de 1.500.000 lei . „ Acest an este ultimul
in care ne mai complacem in acesta situatie . Propune votarea acestui proiect de hotarare cu o „
majorare modica de 15 % „ , fata de majorarile care au fost la combustibil si chiar cu acesta majorare
municipiul Suceava are un pret/energia termica mai mic decat municipii ca : Iasi , Bacau, Clujul etc ,
care au un tarif de 180 lei inca de anul trecut .
Comisia de turism nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate –aviz favorabil
Dl. Iordache : in vara pretul petrolului era de 140 $/baril, iar la acest moment pretul huilei a scazut ca
si pretul petrolului
D-na Oica : din informatiile pe care le detine nu exista o concordanta stricta intre pretul bariliului si
cel al huilei energetice . Exista o piata libera care functioneaza pe baza principiului de cerere si oferta .
Pretul mentionat de dl. Iordache nu a fost nici macar in anul 2007 ca pret de achizitie , fiind mult mai
mic fata de ceea ce a reusit S.C. Termica S.A. sa achizitioneze . In urma negocierilor pe care le-a avut
cu firmele potentiale furnizoare de huila a obtinut cel mai scazut pret national dintre toate centralele
care utilizeaza acest tip de resursa energetica . Pe data de 28.octombrie 2008 s-a initiat o actiune la
Bursa Romana de Marfuri care din pacate nu s-a finalizat intrucat nu a ofertat nimeni .
Dl. Primar : chiar daca scade putin pretul petrolului si a carbunelui, costul real e 320 lei.
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Dl. Dontu : este de parere ca nu s-au epuizat toate modalitatile de reducere a costului „si se mai putea
lucra la acest subiect”. Este vorba despre 40 miliarde lei care ar urma sa completeze bugetul de
termoficare pana in 15 aprilie .De regula cand se majoreaza pretul se estimeaza a se incasa de la
populatie aproximativ 50 % din acesta , respectiv 2.000.000 lei . Este de parere ca aceasta suma poate
fi gasita prin alte surse . Considera ca „ trebuie sa fim onesti fata de suceveni, sa le spunem atunci
cand au apa si de ce calitate au acea apa , indiferent care ar fi adevarul „.
Domnia sa detine informatii potrivit carora sindicatul de la S.C. Termica S.A. a castigat un proces care
cumulat reprezinta 40-43 miliarde lei vechi.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-16 voturi
Nu-1 vot
Abt-4 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 31.Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru analiza
pierderilor de apa rece si apa calda la nivelul asociatiei de proprietari-initiator Primarul
municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Barba il propune in comisia pentru analizarea pierderilor de apa rece si apa calda la nivelul
asociatiilor de proprietari pe dl. Harsovschi .
Dl. Harsovschi il propune pe dl. Barba .
Se supune la vot desemnarea d-lui Harsovschi .
VOT : Da-19 voturi
Abt-2 voturi
Se supune la vot desemnarea d-lui Barba.
VOT : Da-19 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot proiectul de hotarare cu persoanele votate mai sus.
VOT : Da-20 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 32.Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractul de delegare a
gestiunii prin concesiune prin licitatie publica deschisa a serviciului public de salubrizare
menajera a municipiului Suceava nr.15790/18.04.2007-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Primar –retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi .Domnia sa mentioneaza ca „este cel mai
mare raport de ineficienta vis-a-vis de cat am muncit de 5 ani de zile si eficienta care o avem pe
aceasta linie „ . Conform parteneriatului cu Consiliul Judetean , ei sunt cei care gestioneaza deseurile
pe intreg judetul , impreuna cu Ministerul Mediului pe programul de coeziune de fonduri structurale
pentru groapa de deseuri din zona Sucevei si zona de munte.Una dintre solutii era realizarea acestei
rampe de selectare si colectare a deseurilor . S-a ales aceasta varianta de modificare a contractului cu
S.C. Rosal S.A. pentru ca putea fi modificat contractul de delegare de gestiune , intre timp in cursul
zilei de ieri , ca urmare a presiunilor facute la minister s-a aprobat Master Planul si exista promisiuni
potrivit carora judetul Suceava va fi prioritar in realizarea acestui proiect.
Dl. Primar retrage proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.
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Dl. Iordache se invoieste .
Se supune la vot invoierea d-lui Iordache.
VOT : Da, unanimitate
Punctul 33.Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de strazi in municipiul Suceava
–initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-20 voturi
Hotararea a fost adoptata.
Dl. Dontu se invoieste .
Se supune la vot invoirea d-lui Dontu .
VOT : Da, unanimitate
Dl. Irimie se invoieste.
Se supune la vot invoirea d-lui Irimie .
VOT : Da, unanimitate
Punctul 34.Proiect de hotarare privind actualizarea statelor de functii pentru aparatul de
specialitate al primarului municipiului Suceava , aparatului permanent al Consiliului Local al
municipiului Suceava si unele servicii publice de subordonarea locala – initiator Primarul
Municipiului Suceava
Comisia de turism-nu se pronunta, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotatare.
VOT : Da-17 voturi
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 35.Adresa Colegiului Tehnic „ Petru Musat” Suceava inregistrata la Consiliul Local al
municipiului Suceava la nr. 213/07.10.2008 si adresa Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara
Suceava , inregistrata la nr. 217/21.10.2008 .
Dl. Primar : unitatile de invatamant care au spatii inchiriate au obligatia de vira 50% din valoarea
chiriilor incasate catre bugetul unitatii administrativ teritoriale. Colegiul Tehnic „Petru Musat „
solicita ca suma reprezentand contravaloarea chiriilor sa ramana in bugetul scolii , dar nu exista nicio
prevedere legala in acest sens .
Toate comisiile au avizat favorabil raportul serviciului de specialitate.
Se supune la vot punctul de vederea al serviciului de specialitate.
VOT : Da-18 voturi
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Punctul 8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al
municipiului Suceava in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituite in
cadrul unitatilor de invatamant-initiator Primarul municipiului Suceava
Dl. Harsovschi : componenta aprobata la punctul 7 de pe ordinea de zi sa ramana aceeasi si la punctul
8, exceptand cazurile de incompatibilitate , situatie in care sunt d-na Petcu si dl. Iordache
Dl. Secretar : precizeaza ca nu exista incompatibilitate intre calitatea de reprezentant in Consiulul de
Administratie la unitatile de invatamant si cea din Comisiile de evaluare a calitatii educatiei
1. Pentru Gradinita cu program prelungit nr.2 „ Aschiuta” , este propusa d-na Sandulescu
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
2. Pentru Gradinita cu program normal nr.2 , este propus dl. Barba
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
3. Pentru Gradinita cu program prelungit nr.1 „ Guliver”, este propus dl. Barba
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
4. Pentru Gradinita cu program normal nr.4 „ Piticot” , este propus dl. Barba
Se supune la vot acesta propunere.
VOT : Da-18 voturi
5. Pentru Gradinita cu program normal nr.9 „ Norocel” , este propus dl. Dragoi
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
6. Pentru Gradinita cu program prelungit nr.9 „ Prichindel” , este propus dl. Harsovschi
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
7. Pentru Gradinita cu program normal nr.12 „ Tandarica „, este propus dl. Dragoi .
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
8. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.1 , este propusa d-na Enea.
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
9. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.3 , este propusa d-na Sandulescu
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
10. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.4 , este propus dl. Onofrei
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-16 voturi
Nu-2 voturi
11.Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.5 „ Jean Bart” , este propusa d-na Cocris
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
12.Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.6 , este propus dl. Bosancu
Se supune la vot aceasta propunere
VOT : Da-18 voturi
13. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.7 „ Grigore Ghica Voievod”, este propus dl. Dragoi
Se supune la vot aceasta propunere.
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VOT : Da-18 voturi
14. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 , este propus dl. Onofrei
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
15. Pentru Scoala cu clasele I-VIII nr.9 „ Ion Creanga”, este propus dl. Barba
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
16. Pentru scoala cu clasele I-VIII nr.10 , este propus dl. Harsovschi
Se supune la vot aceasta propunere
VOT : Da17 voturi
Abt-1 vot
17. Pentru scoala cu clasele I-VIII nr.11 „ Miron Costin „ , este propus dl. Harsovschi
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-17 voturi
Abt-1 vot
18.Pentru Grupul scolar nr.1 , este propus dl. Cretu
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-17 voturi
Abt-1 vot
19. Pentru Colegiul tehnic „Petru Musat”, este propusa d-na Enea
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
20. Pentru Colegiul tehnic de industrie alimentara, este propus dl. Dragoi
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-16 voturi
Nu-2 voturi
21. Pentru Grupul scolar nr.4 „ Samuil Isopescu”, este propus dl. Seredenciuc
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-18 voturi
22. Pentru Colegiul Economic „ Dimitrie Cantemir” , este propus dl. Ursu
Se supune la vot aceasta propunere
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
23. Pentru Colegiul de Informatica „ Spiru Haret”, sunt propusi d-nii Barba si Iordache
Se supune la vot prima propunere, respectiv alegerea d-lui Barba
VOT : Da-10 voturi
Nu-6 voturi
Abt-2 voturi
Se supune la vot alegerea d-lui Iordache
VOT : Da-7 voturi
Nu-10 voturi
Abt-1 vot
A fost ales dl. Barba.
24.pentru Liceul de Arta „ Ciprian Porumbescu” , este propusa d-na Iordachel
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-16 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
25.Pentru liceul cu program sportiv , sunt propusi d-nii Girigan si Vornicu. Dl. Girigan se retrage
Se supune la vot alegerea d-lui Vornicu .
VOT : Da-13 voturi
Nu-4 voturi
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Abt-1 vot
26. Pentru Colegiul National „ Petru Rares”, este propus dl. Tcaciuc
Se supune la vot aceasta propunere
VOT : Da-18 voturi
27. Pentru Colegiul National „ Stefan cel Mare”, este propusa d-na Petcu
Se supune la vot aceasta propunere
VOT : Da-18 voturi
28. Pentru Colegiul National „ Mihai Eminescu”, este propus dl. Dontu
Se supune la vot aceasta propunere
VOT : Da29. Pentru Seminarul Teologic Liceal ortodox „ Mitropolit Dosoftei”, este propus dl. Mocanu
Se supune la vot aceasta propunere.
VOT : Da-13 voturi
Nu-4 voturi
Abt-1 vot
Se supune la vot proiectul de hotarare
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Punctul 1 ( ordinea de zi suplimentara )
Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Suceava cu Consiliul Judetean Suceava ,
Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, Regia Nationala a Padurilor –Romsilva , prin Directia
Silvica Suceava si unele unitati administrativ teriale din judetul Suceava , pentru promovarea
turismului religios in judetul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot proiectul de hotarare.
VOT : Da-16 voturi
Abt-2 voturi
Hotararea a fost adoptata.
D-na Sandulescu : propune pentru data de 17 noiembrie 2008 o sedinta a comisiei de urbanism
avand ca subiect de dezbatere –Vila Allice si vizionare la fata locului
Dl. Seredenciuc , presedintele de sedinta , multumeste celor prezenti pentru participare si declara
inchise lucrarile sedintei .
PRESEDINTE DE SEDINTA
VIOREL SEREDENCIUC

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

INTOCMIT
ROMEGA DELIA
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