ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 7 noiembrie 2012
Dl. Vornicu– preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziţiei Primarului nr.
3233/05.11.2012 pentru data de 07.11.2012, ora 12, 00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al
municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 18 consilieri locali .Lipsesc motivat domnii
consilieri locali : Barba Nicuali, Bradatan Tiberius Marius , Ciobanu Timofi Adrian , Ungureanu
Daniel. Dl. Dontu Ovidiu , intarzie.
La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Viceprimar
Gavril Virvara , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Elisabeta Vaideanu-director Directia
buget , d-na Bujorean Violeta –sef serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea
documentelor , dl Paul Iftimie-sef serviciu contencios administrativ , juridic , reprezentanti mass media
Dl. Vornicu , presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei .

Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a
studiului de fundamentare, a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune
serviciului public de salubrizare stradală şi servicii de iarnă şi a contractului de delegare de
gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare stradală şi servicii de iarnă desfăşurate pe
raza Municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu,
Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei şi Viceprimarul municipiului
Suceava dl. Gavril Vîrvara.
1.

VOT : Da-18 voturi
A venit dl. Dontu.
Dl. Primar : mentioneaza ca documentatia trimisa s-a intors de la ANRMAP, in special din
cauza lipsei matricei de repartitie a riscurilor. Proiectul prezentat in aceasta sedinta contine si
aceasta anexa . Alte observatii au fost cu privire la vechimea masinilor , modificarea ajustarii
tarifelor , nivelul redeventei precum si observatii cu privire la categoria de personal auxiliar .
Toate aceste observatii au fost corectate in caietul de sarcini .
Pana la data de 1 decembrie este valabil contractul incheiat cu SC ROSAL SA, dar in sedinta
ordinara a lunii noiembrie va fi pe ordinea de zi proiectul de hotarare cu privire la prelungirea
contractului cu SC ROSAL SA pana la definitivarea licitatiei .
Comisia de tineret-discutii in plen, celelalte comisii de specialitate -aviz favorabil
Dl. Girigan : considera ca formula de calcul este foarte greu de controlat si este de parere ca
trebuie detaliat in contract faptul ca ajustarile sa se faca o data pe an . Acest lucru se poate
face si printr-un act aditonal la contractul care va fi semnat. Precizeaza ca Institutul National
de Statistica calculeaza special coeficientii de crestere pentru salubritate .
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Dl. Primar : la contractele cu SC ROSAL SA desfasurate pe parcursul celor 8 ani niciodata
nu au fost majorate tarifele si mai mult decat atat actualizarile se aproba in Consiliul Local
Dl. Girigan :in anexa , la punctul privind formarea pretului pentru dezapezire si combaterea
poleiului este trecuta operatiunea de periat si precizeaza ca in municipiu niciodata aceasta
operatiune nu a fost realizata niciodata.
Dl. Hostiuc : periatul si pluguitul zapezii sunt activitati asemanatoare , diferind doar grosimea
stratului de zapada , dar operatia de periat este mai ieftina si de regula se intervine inaintea
depunerii stratului de zapada mai mare de 10 cm.
Dl. Vornicu : intreaba de ce a ramas ca si criteriu de departajare cel al nivelului redeventei
daca acesta a fost gresit trecuta
Dl. Primar : nu redeventa in sine ci titulatura trebuia schimbata , respectiv nu redeventa ci
nivelul redeventei
Se supune la vot proiectul de hotarare .
VOT : Da-17 voturi
Nu-1 vot
Abt-1 vot
Hotararea a fost adoptata.
Dl. Primar : propune ca sedinta ordinara a lunii noiembrie sa aiba loc in data de 22
noiembrie, intrucat pana pe data de 23 noiembrie conform Ordonantei nr. 61/2012 se mai pot
stinge anumite datorii la societatile subordonate Consiliului Local , exceptand SC Termica
SA.
Se supune la vot aceasta propunere .
VOT : Da-19 voturi
Dl. Vornicu, presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor
prezenti pentru participare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CORNELIU VORNICU

SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIUTAC IOAN

INTOCMIT
Romega Delia
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